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• RAȚIONALIZARE SE
VERĂ CONSUMULUI 
DE METAL !

• RECOLTE MARI POT 
FI OBȚINUTE Șl PE 
TERENURILE REÎN- 
SĂMÎNȚATE

• TÎRNĂVENI : DUPĂ 
RELUAREA ACTIVI
TĂȚII - PRODUCȚIE 
SUPERIOARĂ

Președintele Consiliului de Stat 
a primit delegația 

Consiliului orașului Paris
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
miercuri după-amiază delegația 
Consiliului orașului Paris, condusă 
de Etienne de Vericourt, președin
tele Consiliului.

La primire a participat Dumitru 
Popa, președintele Comitetului

Executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, primarul 
general al Capitalei.

A luat parte Pierre Pelen, amba
sadorul Franței la București.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cordial cu oaspeții 
francezi.

TOTUL PENTRU REFACERE TOTUL PENTRU NORMALIZARE!

SĂ ASIGURĂM BUNA FUNCȚIONARE 
A MECANISMULUI APROVIZIONĂRII

TEHNICO MATERIALE
SI COOPERĂRII INTRE ÎNTREPRINDERI

5
Pagubele pe care inundațiile le-au 

provocat unităților industriale, rețe
lelor de transport și comunicație, a- 
griculturii, gospodăriilor a zeci și zeci 
de mii de oameni, nu au fost eva
luate definitiv ; e cert însă că ele se 
ridică la valori uriașe : numeroase fa
brici au fost grav avariate, cantități 
însemnate de mărfuri, materii pri
me și materiale compromise sau de
teriorate, sute de kilometri de dru
muri și căi ferate distruse, mari su
prafețe cu culturi înăbușite de ape.

Dincolo de aceste pagube directe, 
nemijlocite, constatăm și alte urmări 
nefaste ale calamităților naturale a- 
supra activității economice. în esen
ță, fără să le estimăm dimensiunile, 
le-am putea numi dereglări ale me
canismului producției ca urmare, mai 
ales, a perturbărilor intervenite pe 
filiera aprovizionării cu materii pri
me și materiale și în cooperarea in- 
teruzinală. Ce înseamnă pentru eco
nomia noastră întreruperea, fie și 
numai pentru cîteva zile, a circula
ției pe unele din magistralele de 
bază ale transporturilor de mărfuri, 
sau a producției în zeci și zeci de în
treprinderi nu este greu de presu
pus. La ora actuală, cînd industria 
noastră este caracterizată printr-un 
grad ridicat de diversificare și de 
specializare a producției, fiecare În
treprindere este integrată în angre
najul general al economiei ca un 
mecanism cu un loc și un rol bine

precizate. Prin zeci de fire, între
prinderile noastre sînt legate între 
ele, într-o determinare riguroasă — 
de la aprovizionare la producție si 
desfacere.

Fără întrerupere, în rapoartele 
unor ministere s-au înregistrat 
aproape zilnic solicitări urgen
te din partea a zeci de întreprin
deri. Invariabil, ele cuprindeau date

anchetă economică

în legătură cu lipsa unor materii 
prime și materiale, a unor piese din 
colaborare. într-o serie de întreprin
deri constructoare de mașini, s-a 
restrîns fabricația în unele secții din 
cauza lipsei carbidului ce trebuia li
vrat de Combinatul chimic din Tir- 
năveni, iar la uzina „Tractorul" din 
Brașov imposibilitatea aprovizionării 
cu bentonită a făcut ca 9 zile în șir 
să fie afectată activitatea secției tur
nătorie. Fabrica de cablaje din ca
drul uzinei „Electromureș" nu a 
funcționat cîteva zile, timp în care 
s-au pierdut circa 1 000 de cablaje 
care trebuiau livrate uzinelor „Trac
torul" și „Steagul roșu" din Brașov. 
Practic, din cauza întreruperii fabri-

MAI TARI 
CA FIERUL

Mai fusesem prin a- 
ceste hale cu săptămini 
in urmă, la 15 mai. 
Atunci berbecele ști
rilor catastrofale iz
bea oră de oră tim
panul ; sîngerind lăun
tric, oamenii se pri
veau unii pe alții cu 
o expresie pietrificată, 
amestec de uluire, du
rere și îndîrjire ; mulți 
tremurau pentru rude, 
prieteni, cunoscuți din 
orașele și satele cala
mitate, dar și pentru 
aceia cu nume neștiu
te, una cu țara. Poate 
că de aici, dintre zi
durile acestor hale ale 
uzinei „23 August", 
porniseră primele ini
țiative de ajutorare 
prin muncă a unități
lor economice afectate 
de inundații ; spun 
poate, nu se mai știe 
precis, nu se va ști ni
ciodată de fapt, fiind
că în orice întreprin
dere în funcțiune te-ai 
fi aflat în acele cea
suri nemaipomenite ai 
fi avut aceeași impre
sie, că ești exact în e- 
picentrul solidarității 
muncitorești. în adu
nări spontane, vorbito
rii, urcînd pe mesele 
cu scule, își împărtă
șeau gindul, concis, 
fără nici un cuvînt de 
prisos. Propuneau să 
se voteze pentru ome
nie, omenie materiali
zată jn :

— salariul pe o zi
— duminici de lucru
— brigăzi de reface
re — obiecte dăruite — 
copii luați în întreține
re — alte și alte ini
țiative, tot atîtea bara
je ale voinței și efor
tului în calea stihiei.

Și nu era suflet la 
„23 August" care să 
simtă altfel.

Sincer vorbind, mă 
întrebam însă dacă 
n-ar fi cumva tot în 
firea omului ca timpul, 
săptămîrrile următoare 
să estompeze super
bul contur al genero
zității, iar oboseala să 
se abată, ca o altă apă 
perfidă, asupra hotărî- 
rii unanim acceptate 
în momentul de maxi
mă și dramatică încor
dare. Nu era propriu- 
zis o îndoială, ci o cu
riozitate. „Cămașa ți-e 
mai aproape decît hai-

Reportaj 
de Ștefan IUREȘ

na". Să vedem, între 
vorba aceea veche și 
restriștea noastră de 
astăzi există vreo po
trivire ?

în curtea uzinei îl 
întîlnesc pe Marin Do- 
robanfu, președintele 
comitetului sindical ai 
secției uzinaj, unde 
azi s-a dat leafa. îmi 
iese înainte „cu plin" : 
ține în mină un teanc 
gros de bancnote în
fășurat în lista de sub
scripție pentru contul 
2 000. Cît? 16 640 lei. 
Trebuie adăugați la ci
fra care se contabiliza
se pe uzină în ajun : 
116 885 lei. Dar aici, ca 
peste tot, contul 2 000 
e o listă vie, dinami
că. Pînă ieri, suma de
pusă a atins 214 169 lei.

Cînd oamenii și-au 
adus de acasă lu
crurile personale, că
rora solidaritatea le-a 
schimbat stăpînul de 
pe o zi pe alta, au tre
buit să fie încărcate

pe electrocar. întot
deauna, aceste vehicu
le transportaseră, de 
cind se aflau în uzină, 
bare, roți dințate, mii 
și mii de piese metali
ce aflate între o fază 
de prelucrare și alta, 
dar niciodată nu că- 
raseră costume, trico
uri, cămăși, încălță
minte, perne, tacî- 
muri... Numai secția 
mecanică a strîns 4 000 
kg de obiecte. între o- 
mul ce a dat și cel ce 
primește rămîne un fir 
prelung de platină. Im
posibil să-l atingă ru
gina, uitarea.

Darul insului se ală
tură darului obștei. 
Sindicatul a depus, din 
magazia lui, alte nu
meroase efecte de îm
brăcăminte. Dacă la un 
viitor spectacol de artă 
amatoare, vestitele for
mații artistice ale uzi
nei vor apărea mai pu
țin elegante decît altă
dată — vestimentar 
mai puțin elegante — 
vom ști de ce. Uteciș- 
ții uzinei aveau un 
fond comun de 30 000 
lei, realizat prin sus
ținute acțiuni de mun
că voluntară ; l-au 
dăruit fără șovăire si- 
nistraților. C.A.R.-ul 
uzinelor „23 August" 
a alocat și el, în trei 
rate, suma de 50 000 
lei ; o uriașă casă de 
ajutor reciproc este 
acum toată țara, de 
la un capăt la celă
lalt.

Dar prin muncă, în- 
tîi de toate și mai 
presus de orice prin 
muncă se arată soli
dar colectivul marii 
întreprinderi bucureș-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

cației la uzina mureșană, circa 1000 
de autocamioane și tractoare nu au 
putut fi realizate la timp. La Combi
natul pentru exploatarea și indus
trializarea lemnului din Tg. Mureș 
s-a pierdut, în perioada de întreru
pere, o producție de aproape 1 000 de 
garnituri de mobilă și 10 000 mc che
restea de rășinoase destinate expor
tului.

Desigur, era exclusă orice posibili
tate de prevedere a acestor deran
jamente intervenite pe filiera apro
vizionării și cooperării interuzinale. 
Cu atit mai mult, în condițiile aces
tor calamități, sînt de subliniat ope
rativitatea cu care s-a acționat, 
perspicacitatea în depistarea și ale
gerea celor mai eficiente măsuri de 
intervenție din partea ministerelor 
pentru a limita la minimum posibil 
pierderile provocate de asemenea de
ranjamente. Ce ar fi însemnat pen
tru economia noastră dacă nu s-ar 
fi intervenit cu măsuri urgente, im
puse de aceste împrejurări excepțio
nale, în domeniul aprovizionării teh- 
nico-materiale ? Practic, foarte mul
te întreprinderi puteau să aibă para
lizată total sau parțial activitatea de 
producție, ceea ce ar fi amplificat 
enorm urmările nefaste ale calami
tăților.

Să luăm exemplul industriei lem
nului. unul din sectoarele economice 
cel mai puternic afectate de calami
tăți. Aici au fost distruse drumuri 
forestiere in lungime de 2 422 km și 
259 km căi ferate forestiere. S-au 
deteriorat 1 810 km de instalații de 
scos-apropiat, 146 de poduri. Mai 
grave — pentru moment — decît a- 
ceste distrugeri sînt pierderile efec
tive de lemn și produse din lemn. 
Notăm, de pildă, că viiturile de apă 
au distrus sau au antrenat 57 450 mc 
de lemn rotund, 8 670 mc cherestea, 
23 150 steri lemn despicat, mobilă in 
valoare de peste 16 milioane lei. Nu
meroase unități, chiar ' din cele ne
afectate direct de inundații, au fost 
puse în situația să-și înceteze pro
ducția din lipsă de materie primă. 
Totuși, acest lucru nu s-a întîmplat. 
în cadrul Ministerului Industriei 
Lemnului s-au luat operativ o serie 
de măsuri excepționale privind in
tensificarea la maximum a lucrului 
în sectoarele de exploatare accesibile 
sau necalamitate, s-a trecut la apro
vizionarea pe rute ocolite, iar pentru 
recuperarea pierderilor de produse 
finite s-a suplimentat producția tn 
întreprinderile de industrializare fe
rite de furia apelor.

Viorel SALAGEAN 
Octav GRUMEZA 
Sabin IONESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj trimis cu 

prilejul asumării președinției Republicii Costa Rica.
împărtășesc convingerea avantajului privind stabilirea de relații 

Intre cele două țări ale noastre, în interesul reciproc și al păcii în lume.

JOSE FIGUERES
Președintele Republicii Costa Rica

Județul Bistrița-Năsăud 
își suplimentează 
angajamentele

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

• HOTĂRÎRE FERMA DE A REFACE IMENSELE VALORI MATE
RIALE DISTRUSE DE CALAMITATI • PINA LA SFÎRȘITUL ANULUI 
VA FI REALIZATA PESTE PLAN O PRODUCTIE-MARFA IN VA
LOARE DE 8 233 000 LEI • VOR FI LIVRATE SUPLIMENTAR 613,6 
TONE CARNE, 2 863 HECTOLITRI LAPTE DE VACA, 401 HECTO

LITRI LAPTE DE OAIE, 330 TONE FRUCTE

Intr-o telegramă adresată COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU de către COMITETUL JUDEȚEAN BISTRIȚA- 
NĂSĂUD AL P.C.R. se spucie :

Integrați in efortul general al întregului popor, animați de 
spiritul înaltei răspunderi față de viitorul țării, față de cauza 
nobilă a socialismului și comunismului, oamenii muncii de pe cu
prinsul județului Bistrița-Năsăud, români, maghiari, germani, 
in frunte cu comuniștii, sînt ferm hotăriți să-și dedice întreaga 
lor capacitate și putere de muncă înfăptuirii programului stabi
lit de conducerea de partid, pentru refacerea imenselor valori 
materiale distruse de calamități, pentru grăbirea normalizării 
intregii vieți economice și sociale. Munca lor fără preget și 
plină de abnegație se reliefează și in angajamentele luate ca 
pe întregul an să dea economiei naționale peste prevederile 
planului o producție marfă de 8 233 000 lei, concretizată, printre 
altele, în 2 500 tone minereu complex, 10 000 tone produse de 
carieră și altele, să livreze Ia fondul pieței mărfuri în valoare 
de 1 989 000 lei, iar la export în valoare de 875 000 lei valută 
peste plan.

Muncind cu hărnicie și dăruire pentru a smulge pămîntului 
roade cît mai mari, oamenii muncii de pe ogoare s-au angajat 
să livreze in acest an peste plan 613,6 tone carne, 2 863 hi lapte 
de vacă, 401 hi lapte de oaie, 330 tone fructe, iar la export să 
livreze 3 000 miei la o greutate de 35 kg fiecare, 15 tone carne 
taurine și 20 tone fructe.

Comitetul județean de partid, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județ încredințează conducerea partidului, pe dumnea
voastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor 
munci fără preget pentru a obține rezultate superioare in toate 
domeniile de activitate, pentru a crea condițiile necesare de tre
cere la aplicarea in viață a mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului.

In curtea Combinatului de industrializare a lemnului-Reghin ie stivuiește 
materia primă
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© „Mîinilor care ne-au ajutat—o cal
dă strîngere de mînă!“©La Dunăre 
continuă efortul pentru consolidarea 
digurilor • Cum sprijină cabinetele 
de partid documentarea și infor
marea propagandiștilor • Faptul 

divers

Pe șoselele țârii, caravane ale omeniei și solidarității Foto : M. Cioc
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Amfiteatrele de vară ale studenților
- șantierele de reconstrucție

O dată cu finele sesiunii de exa
mene, încă din primele zile ale lu
nii iulie toți studenții, in afara ce
lor care au obligații profesionale sta
bilite prin planurile de învățămînt 
pentru perioada de vară, vor parti
cipa Ia înfăptuirea programului de 
normalizare a vieții economice, de 
recuperare a pierderilor materiale 
pricinuite de calamitățile naturale 
qare s-au abătut recent asupra țării.

Studențimea răspunde prezent 
chemărilor partidului, încadrîndu-se 
firesc și entuziast în efortul general 
al națiunii noastre socialiste consa
crat refacerii grabnice a orașelor și 
satelor, a obiectivelor economice din 
industrie și agricultură lovite de fu
ria apelor, realizării consecvente a 
obiectivelor construcției socialiste. 
Acest „examen al muncii" constituie 
o nouă și concludentă expresie a 
participării studențimii — parte in
tegrantă a tinerei generații — la via
ța social-politică a țării, atestă preg
nant atitudinea politică și civică 
înaintată a celor care se pregătesc 
în amfiteatrele școlii superioare. Tot
odată, se reliefează spiritul profund 
responsabil al studențimii față de 
cerințele și interesele societății noas
tre socialiste, finalitatea practică a 
întregii activități universitare con
cretizată deopotrivă în însușirea ac
tivă de către studenți atit a cunoș
tințelor științifice de specialitate, cît 
și a politicii partidului nostru.

Urmînd exemplul părinților lor — 
muncitori, țărani, intelectuali — încă

în acele zile de mari încercări din lu
na mai studenții s-au încadrat în 
frontul uriaș al activității desfășurate 
pentru inlăturarea gravelor consecin
țe ale inundațiilor. Studenți români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități au răspuns cu dăruire chemă
rii partidului, par- 
ticipînd la salva
rea de vieți ome
nești și bunuri 
materiale, contri
buind la configu
rarea deplină a i- 
maginii de solida
ritate și unitate a 
națiunii noastre. 
Brigăzile studen
țești, alcătuite la 
cererile spontane 
ale celor mai buni 
studenți, au fost 
prezente în echi
pele de muncă
și veghe permanentă în toate zonele 
amenințate.

Aproape toți studenții din Tîrgu 
Mureș au fost cuprinși în efortul co
lectiv de salvare a bunurilor mate
riale și a vieților omenești amenin
țate. Peste 300 de studenți din 
Centrul universitar Cluj au fost pre- 
zenți zilnic pe străzile orașului Dej 
pentru a ajuta la înlăturarea efecte
lor imediate ale inundației. Deși în 
prag de sesiune, peste 1 800 de stu
denți de la Universitatea din Craiova 
au muncit cu îndîrjire pe digul de la 
Bechet, în timp ce brigăzile de stu

denți bucureșteni de la Institutul de 
petrol, gaze și geologie, Institutul 
de educație fizică și sport și Facul
tatea de educație fizică a Institutului 
pedagogic au participat la bătălia 
pentru apărarea Insulei Mari a Brăi
lei. împreună cu cadrele didactice,

studenții au dovedit în fapt hotărîrea 
lor de a participa activ la re
facerea zonelor calamitate.

Munca voluntar-patriotică — tra
diție a activității din timpul vacanțe
lor studențești — capătă azi semni
ficații deosebite. însuflețiți și stimu
lați de aprecierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, făcute in cadrul adunării 
populare de la Slobozia, Ia adresa 
studenților care se aflau acolo, acolo 
unde țara avea nevoie de ei, tine
rii din toate instituțiile de invăță- 
mint superior și-au exprimat dorin
ța de a contribui direct, prin muncă

patriotică, la recuperarea Pierderilor 
suferite de avuția națională. Semni
ficativ pentru spiritul care animă 
studențimea sînt inițiativele absol
venților de la Institutul politehnic și 
Institutul de construcții din Bucu
rești, Universitatea din Cluj, Institu
tul agronomic din Iași, Institutul 
medico-farmaceutic din Timișoara și 
de la Institutul pedagogic din Tîrgu 
Mureș, sintetizate în chemarea adre
sată de Comitetul Executiv al Con
siliului U.A.S.R. tuturor absolvenți
lor din promoția 1970 de a se pre
zenta la locurile de muncă imediat 
după repartizare, pentru a se integra 
cu toate forțele ;n frontul reconstruc
ției, al realizării obiectivelor ultimu
lui an al cincinalului. Noul detașa
ment de ingineri, constructori, arhi- 
tecți, medici, profesori, oameni de 
artă care vor intra în viața profesio
nală în perioada imediat următoare 
susținerii examenelor de diplomă 
își manifestă astfel sentimentele de 
responsabilitate față de țară, hotărî
rea de a contribui la înfăptuirea țe
lurilor stabilite de partid pentru evo
luția societății noastre.

încă înainte de sesiunea de exa
mene au fost alcătuite brigăzile stu-

Traion ȘTEFANESCU, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
președinte al Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studențești

(Continuare în pag. a IV-a)

r-

*
*
*
*

Ț*
*

*

î
Ț
I
I*
*

5 
I
<

*

*

*
*

*

LA „ELECTROPUTERE- 
CRAIOVA

AL DOILEA
TRANSFORMATOR

DE 190 MWA
In ziarul nostru din 19 

martie a. c. anunțam că uzi
na „Electroputere" Craiova 
a expediat la Porțile de Fier 
primul transformator de 190 
MWA-242/15,7 kV. Acum, la 
mai puțin de trei luni de la 
acea dată, avem ocazia să 
comunicăm că muncitorii, 
inginerii și tehnicienii fa
bricii de transformatoare a 
uzinei craiovene au terminat 
construcția celui de-al doi
lea transformator de 190 
MWA, destinat sistemului 
hidroenergetic și de naviga
ție de pe Dunăre. Transfor
matorul a fost proiectat de 
către un colectiv de specia
liști din cadrul uzinei. De 
menționat faptul că soluțiile 
constructive adoptate au fost 
preferate altor oferte ale 
unor firme străine, cu vechi 
tradiții în acest domeniu. 
Fructificîndu-se experiența 
cîștigată la construcția pri
mului transformator, ciclul 
de fabricație al celui de-al 
doilea transformator a fost 
scurtat cu o lună. In momen
tul de față se fac pregătiri 
minuțioase pentru expedierea 
către beneficiari a acestui 
gigant de forță, ce cîntărește 
peste 2 000 tone, iar în faze 
de lucru avansate se află cel 
de-al treilea transformator. 
Piuă la sfîrșitul anului vor 
mai fi terminate și expedia
te, cu destinația Porțile de 
Fier, încă două transforma
toare de aceeași mărime.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii*

u.

»!



SCINTEIA—joi 11 iunie 1970

i

PAGINA 2

Au luat
examenul

Un semnal
la timp

In comuna Cipâu, județul Mureș, au sosit cărămida, materialele de con
strucții, proiectele. Și primele două familii s-au și apucat de lucru : cele 

ale cooperatorilor Gheorghe Șerban și losif Szasz

FAPTUL
DIVERS

Rumegușul poate fi tot atît de 
prețios ca și lemnul din care 
provine. Pregătindu-și lucrarea 
de doctorat, ing. Nicolae Geor
gescu, consilier tehnic la C.E.I.L. 
Miercurea Ciuc. a demonstrat că 
această afirmație nu este deloc 
hazardată. După soluția propu
să de el, în cadrul combinatului 
a fost pus la punct un procedeu 
de turnare și presare a rume
gușului, care permite utilizarea 
lui la fabricarea mobilei. Plă
cile realizate au trecut cu succes 
toate examenele la care au fost 
supuse. în unele privințe, noul 
material se dovedește superior 
lemnului masiv : nu arde, nu 
este influențat de umiditate, iar 
tehnologia de prelucrare este 
extrem de avantajoasă. Pînă 
acum, în combinat 50 000 m c. 
de rumeguș era ars în fiecare an. 
Anul acesta se va confecționa 
din el mobilier — destinat în 
special înzestrării cabanelor tu
ristice și forestiere — în valoare 
de 600 000 lei.

Mijeau zorii zilei. în drum 
spre casă, tractoristul Ion Olteanu 
din Constanța mai avea doar cî
teva sute de metri pînă la ieșirea 
din Medgidia. Deodată, i-au 
apărut in țață cîteva limbi de 
flăcări care se întinseseră pe o 
distantă destul de mare de-a 
lungul unei incinte împrejmuite 
cu gard. Acționînd singur, n-ar 
fi avut nici o șansă să stingă fo
cul. care cuprinsese aproape în
tregul gard. A pornit deci ime
diat după ajutoare. Pe o stradă 
a întîlnit o autocisternă a între
prinderii de gospodărie comu
nală din Medgidia. A îndrep
tat-o spre zona în care întilnise 
focul, după care a anunțat si 
pompierii militari. Cîteva minute 
mai firziu. incendiul izbucnit in 
incinta depozitului O.C.L. mirt 
Medgidia, de la o groapă de stins 
var. era lichidat. în urma inter
venției prompte a inimosului 
tractorist, au fost salvate mărfuri 
in valoare de mai multe milioa
ne de lei.

Între legen 
dă si certi- 
tudine
In apropierea satului Teioasa 

(Botoșani), pe un platou situat 
la o altitudine de 800 m„ se află 
4 stejari cărora, se pare, nu e 
deloc ușor să li se găsească ri
vali printre ceilalți „confrați". Și 
aceasta nu numai pentru faptul 
ci fiecare din ei atinge peste 
30 m. înălțime și circa 6—8 m. 
grosime. Cei patru stejari sînt 
impunători și prin... legenda țe
sută in jurul lor. Bătrinii satu
lui spun că ei ar fi fost plan
tați de ostașii lui Vodă Ștefan in 
amintirea unei biruințe in lup
tele cu tătarii. Cercetările efec
tuate recent de specialiști au 
confirmat legenda, stabilindu-se 
că falnicii stelari au circa 500 
de ani. Dimensiunile uriașe și 
virsta lor multiseculară i-au 
determinat pe specialiști să-i de
clare monument al naturii.

Așteptare 
lîngă... sala 
de așteptare

Deși autogara I.T.A. Ploiești- 
Nord dispune de sală de aștep
tare. mulți călători stau pînă la 
plecarea autobuzelor sub cerul 
liber. Nu pentru că așa ar voi 
ei, ci fiindcă așa a hotărît con
ducerea autogării. Și astfel, zi 
de zi. la ora 19 punct, călătorii 
îint „invitați" cu bagaj cu tot 
n stradă, tar sala zăvorită. Cînd 
impui e frumos, treacă-meargă. 
Dar cînd plouă și te gîndești că 
îltimul autobuz pleacă la miezul 
îopții... E adevărat, călătorului 
i șade bine cu drumul. Dar si 
■ei or de la autogară cu... solit
udinea față de călător. Condu- 
erea I.T.A. Ploiești nu este de 
ceeași părere ?

Cine va fi 
sel mai bun ?
Timp de trei zile, începînd de 

stăzi. în Capitală se va desfă- 
ura faza republicană a con- 
unsului „Cel mai bun agent de 
irculație", la care vor participa 
stigătorii primelor locuri la 
iza județeană și pe Capitală a 
ieste! originale întreceri ce vi- 
;ază. alături de alte acțiuni, 
nbunătățirea securității trafi- 
ilui rutier. Concursul va putea 
urmărit de toți cei interesați : 
etoni. conducători auto și. ti- 
■ște. lucrători de miliție. Pro- 
île de dirijare a circulației vor 
susținute între orele 7—15 si 

—20 în principalele intersecții 
e orașului, iar cea de îndemî- 
ire în conducerea autoturisme- 
r, motocicletelor și motorete- 
r — pe bd. Lacul Tei. in anro- 
erea străzii Doamna Ghica 
■i. Pentru desemnarea cîștieă- 
rilor. vor fi luate în conside
re și opiniile exprimate de ce- 
țeni. care sînt invitați să Ie 
munice pe adresa Tnspectora- 
lui general al miliției, 
efan cel Mare nr. 13.

șos.

redactată
TTRCOB

de :Rubrică
Dumitru
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Mîinilor care ne-au ajutat
o caldă strîngere de mînă!“

cooperator Grigore 
Șintereag, împreună 
săi și soția, l-am în-

Pe țăranul 
Rusnac, din 
cu cei 7 fii ai 
tîlnit la consiliul popular, unde se 
distribuiau ajutoarele. Primise un 
balot cu pantofi, cămășuțe, bluze, 
uniforme școlare, pulovere, par- 
desie, cearșafuri, perne, pături, 
prosoape și multe altele. în toate 
aceste zile familia lui a avut hra
nă din belșug : slănină, fasole, 
brînză, făină de grîu și porumb, 
untură, astfel că nici o clipă n-a 
știut ce înseamnă lipsa. „Copiii — 
spunea el — au uitat repede acele 
zile dureroase. Au avut, ca și noi, 
tot ce le trebuia, au putut merge 
la școală. Ei învățau adeseori la 
școală despre pilde de înțelegere și 
unire ce duceau spre biruință oa
meni și popoare, dar cel mai vred
nic și neșters exemplu l-au învă
țat atunci, în zilele grele ale ca
lamităților. Cred că acest adevăr 
va dăinui peste timp, întărind 
simțirea copiilor noștri".

Profund mișcați de grija ce le-a 
fost acordată de către partidul și 
statul nostru, de către oamenii de

pretutindeni, populația sinistrată 
a județului nostru trimite zeci de 
scrisori comitetului județean de 
partid Bistrița-Năsăud, mulțu
mind călduros, exprimîndu-și re
cunoștința pentru tot ce s-a 
făcut în acele zile grele, pen
tru tot ce se face în prezent, 
loan Bretfelean din Vermeș a scris : 
„împreună cu alți sinistrați, vă 
rog să transmiteți conducerii de 
partid, tuturor celor ce ne-au ară
tat dragoste și înțelegere, adînca 
noastră recunoștință pentru ajuto
rul acordat. Să le urați din partea 
noastră, din inima noastră, feri
cire și sănătate tuturor celor ce 
ne-au ocrotit. Sub conducerea par
tidului comunist nu vom avea o 
clipă de odihnă pînă ce nu vom 
pune totul pe picioare, mai bine 
și mai frumos ca înainte".

lalte mașini sînt încărcate cu îm
brăcăminte și încălțăminte, cu len
jerie și obiecte de uz casnic, fie
care camion avînd, în medie, o ca
pacitate de 10 tone. în plus, cele 
8 mașini expediate de Sectorul 
VIII mai conțin diferite piese de 
mobilier pentru sinistrați din ju
dețul Alba, cele 4 mașini din Sec
torul V transportă și aparate de 
radio, alimente, săpun, pentru cei 
din județul Satu-Mare. Toate a- 
cestea au fost donate de cetățeni și 
colective 
colectare 
manență 
pitalei.

în coloană descoperim un cunos
cut : șoferul Achim Cocenescu, de 
la I.R.T.A. — Baza 4 Filaret. Por
nește pentru a patra oară într-o 
asemenea cursă ; acum spre Alba 
Iulia. A fost în județul Cluj (apoi 
la Tg. Mureș și Alba Iulia) chiar 
atunci, în primele zile 
sării apelor. „Drumul a 
greu Și obositor — își 
Dar cînd am ajuns în
vastate de inundații, cînd am înțe
les 
am 
din 
rul

soția și băiețelul nostru nu 
cu

Mihai BĂZU
corespondentul „Scînteii

de muncă la centrele de 
care funcționează în per- 
în fiecare sector al Ca

Cum sprijină cabinetele 
de partid documentarea

și informarea propagandiștilor
Asigurarea unei, bune Infor

mări politice a activului de partid, 
a comuniștilor și a celorlalți oameni 
ai muncii formează o preocupare per
manentă a partidului nostru, o ex
presie a acestei preocupări fiind și 
hotărîrea adoptată în acest sens de 
plenara C.C. al P.C.R. de la sfîrși- 
tul anului trecut. Pentru a inlesni 
munca de informare a activiștilor de 
partid, a lectorilor și propagandiști
lor, a profesorilor ce predau știin
țele sociale, a cursanților din învă- 
țămintul de partid, începînd de anul 
trecut s-au creat pe lîngă cabinetele de 
partid colective obștești de documen
tare, formate din cadre didactice și 
alte cadre cu experiență în activita
tea propagandistică, conducători ai 
unor instituții care au diferite atribu
ții pe linia statisticii și documentării. 
Misiunea lor este de a selecta mate
riale din literatura și presa dc specia
litate din țară și de peste hotare, de 
a alcătui bibliografii și sinteze docu
mentare pe probleme teoretice, de a 
îmbogăți îndrumările bibliografice și 
tematicile orientative pentru proble
mele învățămîntului de partid, de a 
aduna date și materiale privitoare Ia 
viața economică, socială și culturală 
din județul, municipiul sau orașul 
respectiv.

Activitatea colectivelor obștești de 
documentare, după un an de la 
crearea lor, se dovedește fructuoasă. 
Aceste colective lucrează îndeobște 
pe baza unui plan de teme, stabi
lite potrivit îndrumărilor secției de 
propagandă a comitetului județean. 
Tn cadrul lor. există o anumită di
viziune a muncii. în sensul că fie
care membru al colectivului urmă
rește în mod permanent, potrivit spe
cialității sale, o anumită problema
tică și în raport cu aceasta anumite 
publicații, reviste. Pentru noi — 
ne spunea tovarășul Virgil Rusu, 
director al cabinetului județean de 
partid Bistrița-Năsăud — a fost 
evident că garanția eficienței a- 
cestei munci stă înainte de toate 
în actualitatea temelor abordate, 
în racordarea ei la cerințele învăță- 
mîntului de partid, ale activității 
ideologice în genere.

Am întîlnit intr-adevăr aici, ca și la 
Turda, Alba Iulia, Turnu-Severin. bi
bliografii pe probleme majore actuale 
de economie politică, și socialism ști
ințific. de etică, estetică, sociologie, 
construcție de partid, relații Interna
tionale Teme de mare însemnătate, 
cum sînt făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, rolul condu
cător al partidului în etapa actuală, 
promovarea de către partid a prin
cipiilor eticii și echității sociale, prin
cipiile politicii externe a partidului și 
statului nostru au format 
unor preocupări speciale

Multe cabinete au făcut 
mente la ziare, reviste

obiectul

abona- 
__ teoreti

ce și de specialitate, la buletine de 
informare, au stabilit legături strîn- 
se și sistematice cu unele instituții 
centrale care pot furniza un bogat și 
interesant material documentar — In
stitutul de studii istorice și sociai- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
Academia de învățămînt social-politic 
..Stefan Gheorghiu", Biblioteca Cen
trală de Stat. Biblioteca centrală u- 
niversitară. Centrul de documentare 
științifică! a! Academiei Republicii So
cialiste România.

Cu toate progresele amintite. în a- 
cest domeniu stăruie încă multe ne
ajunsuri. Se impune atenției faptul 
că fondul documentar existent este 
încă slab folosit, și aceasta în prin
cipal din două motive. în primul 
rînd din cauza a însuși felului în 
care-și desfășoară activitatea colecti
vele de documentare. Sînt locuri unde 
aceste colective ființează doar... pe 
hîrtie. La Reșița, mult timp după al
cătuirea colectivului, nu s-a depășit

stadiul elaborării 
fișe. In al doilea 
cazuri colectivele 
după cum arătam 
fii, fișe și note asupra unor lucrări 
noi din domeniul științelor sociale, 
nu există suficientă preocupare ca a- 
ceastă activitate să devină cunoscută 
lectorilor, propagandiștilor, cursanți
lor. tuturor celor care vor să se do
cumenteze într-un domeniu sau al
tul. Un prilej nimerit pentru a face 
publicitatea necesară în jurul aces
tei activități îl reprezintă, desigur, 
instruirile lunare ale propagandiști
lor. Dar acest prilej a fost adesea pier
dut. La Sibiu, informarea sistemati
că asupra noutăților editoriale și pu
blicistice, deși utilizată cu real folos 
pentru cadrele didactice ce predau 
științele sociale, nu a fost extinsă și 
la pregătirile lectorilor și propagan
diștilor. Este păcat ca o muncă foarte 
prețioasă, materializată într-un bo
gat material documentar, informativ, 
să rămînă puțin utilizată, să nu-și a- 
tingă scopul din cauza unei îngustimi 
de vederi sau manifestări de inerție.

Mai trebuie să observăm că în cele 
mai multe locuri, colectivele de do
cumentare și-au axat activitatea în 
acest an mai ales asupra temati
cilor învățămîntului de partid. A- 
ceasta este, evident, bine, dar nu și 
suficient. Ele ar trebui să-și oriente
ze preocupările în așa fel îneît să 
poată oferi material bibliografic pen
tru cele mai variate teme solicitate, 

■iar propagandiștii, lectorii, cursanții 
să poată avea oricînd din partea lor 
o îndrumare calificată.

Un domeniu important de activitate 
pentru colectivele de documentare îl 
constituie alcătuirea unor materiale 
privitoare Ia viata economică, socială 
și culturală din fiecare județ, muni
cipiu sau oraș. Utilitatea unor ase
menea materiale pentru a accentua 
caracterul concret al învățămîntului 
de partid, pentru a-1 lega mai direct 
de realitățile din județele și orașele 
respective și a-i spori astfel eficien
ța. nu mai trebuie, credem, demon
strată. Unele începuturi promițătoare 
există. La Turda, de pildă, s-a alcătuit 
un studiu referitor la tradițiile revolu
ționare 
județul 
istorie, 
privind 
ale județului Alba în 1971 — 1980. uti
lizat ~u real folos in cercurile și 
cursurile de probleme economice etc. 
Dar în genere asemenea materiale 
sînt puține. Elaborarea lor ridică 
problema conlucrării cabinetelor și a 
colectivelor obștești de documentare 
cu o serie de foruri locale — casa 
agronomului, casa cadrelor didactice, 
comitetul județean de cultură și artă, 
cabinetul de organizare științifică a 
producției și a muncii — care pot 
furniza multe date și aprecieri de cel 
mai mare interes privind atît realiză
rile locale, cît și neajunsurile mai ca
racteristice și mai frecvente. Deo
camdată. în majoritatea cazurilor 
există de ambele părți doar intenția 
de colaborare și unele idei interesan
te. dar care nu au fost traduse în 
fapt. De pildă, tovarășul Gheorghe 
Dumitrașcu. directorul cabinetului de 
partid al județului Vîlcea, ne arăta 
că anumite grafice și date statistice 
dintre cele mai edificatoare privind 
județul vor fi publicate în ziarul local 
la rubrica ..In ajutorul propagandis
tului". La cabinetele județene de 
partid Alba și Satu-Mare — după 
cum a reieșit din cele spuse de tova
rășii Gheorghe Lăncrănjan și Vasile 
Fcchete. directori adjuncți ai celor 
două cabinete — se preconizează ca 
graficele și panourile ce se vor alcă
tui cu privire la unele aspecte locale 
să fie expuse într-o sală specială, 
unde se vor organiza, cu privire la 
problemele respective, diferite dez
bateri, consultații.

unor prototipuri de . 
rînd, deși in multe 
obștești pregătesc, 
mai sus. bibliogra-

de luptă ale muncitorimii din 
Cluj — folosit în cercurile de 
iar la Alba Tulia un. material 
perspectivele de dezvoltare

CONTUL 2000
Peste 60 milioane In contul 

2 000. Mietcuri> valoarea de- 
puneriloi din întreaga țarâ in 
„Contul omeniei" se ridica Ia 
60 887 000 lei. Alte două |u-

dețe, Caraș-Severin și Dîmbo
vița, au depășit cifra de 1 mi
lion înscrisă în acest cont.

(Agerpres)

Este bine știut că In acțiunea 
de informare și documentare, de 
foarte mare importanță este ca fon
dul de carte — biblioteca deci — să 
fie bine organizat, catalogat și fixat. 
O asemenea cerință a fost bine înțe
leasă la Alba Iulia, Sibiu, ca și în 
alte părți unde alcătuirea unui fi
șier bibliografic se află intr-un sta
diu avansat. în cele mai multe 
locuri, organizarea bibliotecilor este 
însă abia în faza de intenție și 
din această cauză un valoros fond 
documentar nu poate fi utilizat ope
rativ pentru studiul individual.

Comitetelor județene și municipale 
de partid le revine îndatorirea să 
analizeze activitatea colectivelor de 
documentare și să Ie îndrume pentru 
ca ajutorul ce-I dau acestea informă
rii. documentării, ridicării gradului 
de pregătire politică și de cultură 
generală a lectorilor și propagan
diștilor, activiștilor etc. să fie real, 
eficient, să contribuie la ridicarea ni
velului activității propagandistice.

Silviu ACHIM

Piața Scînteii — locul de plecare 
al atîtor „caravane ale omeniei și 
solidarității*1, purtînd, în aceste 
zile și săptămîni de grele încercări, 
sute de mii de obiecte de primă 
necesitate oferite de bucureșteni 
semenilor lor din județele afectate 
de inundații. De aici a pornit ieri 
dimineață un nou transport — cel 
mai mare de pînă acum : 38 de 
autovagoane, spre județele Satu- 
Mare, Alba și Mureș.

In coloană atrag atenția cinci 
mașini care transportă... case. Fie
care are cîte o încăpere cu două 
paturi, o masă și un scaun, lenje
rie de pat și veselă, instalație elec
trică. Sînt darurile constructorilor 
de la I.S.L.S.C. — Sectorul IV (alte 
5 asemenea case au plecat cu unul 
din transporturile anterioare), pen
tru familii din județul Satu-Mare 
care au rămas fără adăpost. Cele-

ale revăr- 
fost foarte 
amintește, 
zonele de-

proporțiile dezastrului, cînd 
văzut lacrimile de recunoștință 
ochii oamenilor pentru ajuto- 
frățesc și cuvintele de îmbăr

bătare pe care țara întreagă li 
adresa, am uitat de oboseală".

La ora 11, caravana pornise 
drum.

le

la

Florica DINULESCU

pe strada Ioan Corvin, 
grămezi de cărămidă 

dureros locul fostelor

La Deva, 
numeroase 
hașurează 
case.

— Imediat după inundație, fami
liei mele i s-au oferit două posibi
lități de cazare, ne declară munci
torul Cornel Șina, unul din foștii 
locatari: o propunere venea din 
partea fratelui meu, cealaltă din

partea Consiliului popular muni
cipal (un apartament în cartierul 
Dacia).

— Pentru care din ele ați optat ?
— Sînt destui oameni care nu 

au aici, în oraș, nici frați, nici pă
rinți ; am mers deci la fratele meu. 
Eu,
vom uita însă niciodată grija 
care am fost înconjurați în aceste 
clipe.

— Nici nu îndrăznesc să mă gîn- 
desc la ce ne-am fi făcut dacă nu 
ar fi existat ajutorul multilateral 
acordat de partidul și statul nos
tru, de întregul nostru popor — ne 
spune loan Neagu, tată a 13 copii. 
Gîndiți-vă: numai noi am primit 
peste 120 de articole de îmbrăcă
minte. De asemenea, prin centrele 
și magazinele special amenajate, ni 
s-au distribuit, nouă, celor lovițf de 
calamitate, gratuit, în toată această 
perioadă importante cantități de 
alimente.

Printre altele, din ajutorul inter
național, în județul nostru au fost 
repartizate și distribuite prin cir
cumscripțiile sanitare alimente die
tetice pentru copii și medicamente, 
ne-a spus tov. dr. Teodor Bădău, 
directorul Direcției sanitare jude
țene. Dispunem, de asemenea, de 
cantități însemnate de substanțe 
dezinfectante, de seruri și vaccinuri 
pentru a apăra sănătatea tuturor 
celor loviți de ape.

La Ilia, localitate greu încercată 
de stihii, funcționează de aproape 
două săptămîni o instalație de fil
trare și purificare a apei, trimisă 
de Crucea Roșie din Republica Fe
derală a Germaniei. Pe unul din 
utilaje citim : „Florența-1966 — 
Ilia-1970". Cele două inscripții rea
duc în memoria noastră, peste me
ridiane și ani, mesajul solidarității 
umane.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii

%

• La BISTRIȚA-NASAUD. locuitorilor din comunele 
Bistrița Bîrgăului, Beclean, Șintereag, llva Mică, Re- 
brițoara și altele, care au avut de suferit de pe urma 
inundațiilor, le-au fost repartizate pînă ieri 152 000 
articole de îmbrăcăminte pentru femei, bărbați ți 
pii, peste 7 000 de pături, saltele, cearțafuri ț. a., 
nații din partea cetățenilor din orașul Bucurețti, 
județele Teleorman, Covasna, Neamț, Constanța.

co- 
do- 
din

• Prin centrele ți magazinele special amenajate din 
JUDEȚUL HUNEDOARA au fost distribuite gratuit pînă 
la 8 iunie peste 6 tone făină, 2 tone slănină, 64 000 
ouă, 4 tone brînzeturi, 200 hl lapte, mari cantități de 
zahăr, carne, fasole, legume proaspete ț. a. Numai

LA DUNĂRE

valoarea alimentelor distribuite pînă ieri populației 
din județ, provenind atît din fondurile de stat, cît și 
din donațiile cetățenilor din București și din județele 
Dolj, Olt, Sălaj, Prahova, Gorj, Dîmbovița, Timiș, Cluj 
se ridică la peste 1 milion de lei.

• Pînă 
sinistrate 
de 30 000 
uz casnic 
fost distribuite gratuit circa 14 500 ouă, 10 400 
făină, 8 400 kg mălai, 7 000 kg cartofi, 1 200 
brînză, importante cantități de medicamente.

la data de 9 iunie, peste 5 000 de persoane 
din JUDEȚUL TULCEA au primit mai mult 
obiecte de îmbrăcăminte, 1 700 obiecte 
și 2 500 de articole pentru nou născuți.

de 
Au 
kg 
kg

CONTINUĂ EFORTUL PENTRU
CONSOLIDAREA DIGURILOR
TULCEA

Vizitînd digurile care apără Incin
tele agricole Dăieni, Ostrov — diguri 
ce însumează peste 18 km — am în
tîlnit zeci de autocamioane, tractoa
re, atelaje, sute de țărani coo
peratori, precum și 470 marinari 
din flota militară, lucrînd fără odih
nă la consolidarea și supraînălțarea 
digurilor. Ieri, la Tulcea, cota Du
nării era de 429 cm, iar la Isaccea 
de 502 cm, cu un cm mai puțin față 
de ziua precedentă. Infiltrațiile. însă, 
sînt tot mai puternice. Pentru a le 
combate, oamenii construiesc acum 
un al doilea banc de pămînt în ju
rul incintei agricole îndiguite, unde 
recoltele din acest an se anunță foar
te frumoase. Pînă ieri, digul de la 
Dăieni a fost întărit cu peste 15 000 
mc de pămînt și piatră, cu mii de 
saci de iută și polietilenă, cu țăruși, 
fascine și stufit.

La Ostrov, digul a 
țat pînă la 5 metri, 
datorită consolidărilor 
ge 32 de metri.

— In această incintă îndiguită, care 
cuprinde 1 250 ha, recoltele sînt foar
te frumoase — ne-a spus președin
tele C.A.P. Ostrov, Paul Babă. Avem 
aici 150 ha cu grîu, din care nădăj
duim o producție de 2 800 kg la hec
tar ; 87 ha cu floarea-soarelui, de la 
care vom obține peste 2 000 kg la 
hectar ; 20 ha cu cartofi, din care 
vom scoate cel puțin 30 000 kg la ha. 
Avem ce apăra, și apărăm cu toate 
puterile noastre 1 Zilnic, la dig. mun
cesc cite 200 de oameni, cu tractoare, 
remorci, atelaje. Am întărit digul cu 
peste 3 000 fascine, 2 000 panouri din 
deșeuri, multe tone de piatră.

Măsurile de apărare cuprind în 
raza lor fiecare palmă de uscat, fie
care centimetru de dig. La digul care 
apără incinta Pardina — după cum 
ne-a declarat secretarul consiliului 
popular comunal, Mircea Țăranu — 
sînt la post, zi și noapte, 600 de mi
litari și 400 de alți cetățeni. Avutul 
pe care-1 țin la adăpost de ape : 
peste 20 000 bovine, ovine, por
cine și alte animale, 140 ha teren 
arabil, 550 ha pășune și mari supra
fețe stuficole.

După cum ne-a informat tov. Ro
mulus Anderco, căpitanul portului 
Tulcea, un important număr de nave, 
materiale și utilaje sînt pregătite 
pentru a se putea interveni operativ 
și eficient, pe cuprinsul județului și 
al Deltei, oriunde s-ar ivi pericolul 
străpungerii digurilor.

INSULA MARE A BRĂILEI

fost supraînăl- 
iar lățimea sa, 
succesive, atin-

Sever UTAN

Pe digul care, asemenea unui gi
gantic inel de pămint și piatră încon
joară Insula Mare a Brăilei, cei pesta 
10 000 de oameni care apără Insula 
s-au împărțit acum in două fronturi : 
unii apără și consolidează dîgul, alții 
au trecut la lucrările cîmpului. Se 
prășește porumbul și floarea-soare
lui, care prevestesc recolte bogate. 
Ieri și alaltăieri s-a lucrat intens în 
punctele Salcia, Mărașu, Măgura, 
Bălaia. Filipoiu, Titcov. Rezultatele 
în producție, la muncile cîmpului se 
înscriu, în aceste zile, pe aceleași 
coordonate majore ce definesc erois
mul apărăterilor insulei.

La punctele Titcov, Bălaia și Fili
poiu în timp ce sute de oameni sînt 
ocupați cu muncile cîmpului, alte 
sute de oameni au luptat cu grifoa- 
nele, cu apele care-și caută Ioc 
pătrundere pe sub dig. Și apele 
fost învinse.

Stabilim, prin radio, legături 
cîteva puncte de lucru — puncte 
luptă, puncte de muncă de pe frontul 
celor 156 kilometri de dig.

— Alo, Agaua ? Care este situația 
la dv ?

de 
au

cu 
de

_— Am luat toate măsurile — ne 
răspunde șeful fermei Agaua, ingi
nerul Rudolf Miller. De fiecare kilo
metru dc dig avem cite 10 oameni, 
care supraveghează în permanență 
construcția Digul rezistă.

— Alo, Măgura ?
Ne răspunde ing. Florian Vacu.
— Zona noastră de apărare este de 

7 kilometri. Astă-noapte s-a lucrat 
normal, prășim floarea-soarelui și po
rumbul. Acționăm. în continuare, la 
consolidarea digului. Pentru orice in
tervenție, avem la dispoziție 1 000 saci 
de pămînt, 500 maldăre fascine, 300 
țăruși, zeci de tone de piatră.

Cît vezi cu ochii, de la Mărașu pînă 
la Bălaia și, de aici, la Salția și la 
Măgura, digul este căptușit cu p;a- 
tră, fascine, gunoi de grajd, transfor
mat într-un scut puternic în calea a- 
pelor. Numărul sacilor cu pămînt de
pozitați pe dig depășește cifra de 
500 000. La adăpostul lor, oamenii 
prășesc harnic porumbul și floarea- 
soarelui.

N. Gr. MARAȘANU 
corespondentul „Scînteii

Dunărea este în scădere pe tot 
parcursul ei, menținîndu-se la 
cote înalte în zona din aval de 
Brăila, unde se resimte influența 
apelor mari de pe Șiret și Prut, 
care generează fluctuații locale 
de 2—3 cm. în zilele următoare 
se vor face simțite scăderi ușoare 
și în acest sector. La Baziaș, ni
velul apelor este cu un metru 
mai jos de culminația din 29 mai.

orizont hidrologic
SITUAȚIA PE RlURILE 

INTERIOARE
în urma averselor de ploaie 

locale, de intensitate relativ 
mare, o serie de cursuri de ape 
din nord-vestul țării, cum sînt 
afluenții Someșului, Almașul și 
Agrijul, precum și Crasna, Bere- 
teul, Crișul Alb, au provocat 
inundații locale de scurtă dura
tă. Au fost afectate orașele

Zalău și Șimleul Silvaniei, peste 
douăzeci de localități rura
le și însemnate suprafețe de 
terenuri agricole. Restul cursuri
lor de apă din vestul și sudul ță
rii sînt în scădere. Pe cursul in
ferior al Șiretului și pe Prut în 
aval de Ungheni se deplasează 
tn continuare frontul ultimelor 
viituri, formate în bazinele aces
tor riuri cu cîteva zile în urmă.
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pagina economică
Raționalizare severă
CONSUMULUI DE METAL!

Mai mult ca oricind, în această pe
rioadă de maxime eforturi pentru 
înlăturarea urmărilor calamităților 
naturale ce s-au abătut asupra țării 
și asigurarea îndeplinirii integrale a 
sarcinilor de plan pe acest ultim an 
al cincinalului, utilizarea rațională, 
cu înalt spirit gospodăresc, a mate
riilor prime și materialelor — intre 
care metalul ocupă un loc principal — 
reprezintă un obiectiv economic cu 
largi implicații și consecințe. Și a- 
ceasta dintr-un îndoit punct de ve
dere. Pe de o parte, pentru că cerin
țele de laminate, de oțeluri, în 
general, au crescut, fiind nece
sare unele cantități suplimentare 
pentru refacerea întreprinderilor, sec
țiilor, instalațiilor distruse sau dete
riorate de inundații, ca și pentru 
piese de schimb. Iar pe de alta, în- 
trucît diminuarea consecventă a con
sumurilor specifice constituie o prin
cipală modalitate de reducere a chel
tuielilor materiale de producție, de 
amplificare a beneficiilor, a 
ței activității economice — 
de prim ordin ale planului 
pe acest an.

Tocmai aceste motive au 
minat în ultimul timp o intensificare 
a eforturilor, a căutărilor novatoare 
ale cadrelor tehnice și economice, 
.da specialiștilor din multe uzine 
constructoare de mașini pentru eco
nomisirea metalului, pentru a i se 
conferi acestuia o valorificare ma
ximă, întruchipată în mașini și uti
laje cu performanțe tehnice și func
ționale din cele mai ridicate. Citeva 
aspecte concludente în acest sens am 
reținut de la uzina de utilaj greu 
„Progresul" Brăila și de la uzina 
de motoare și compresoare „Timpuri 
noi" din Capitală. Specific acestor 
două mari uzine constructoare de 
mașini este afirmarea din ce în ce 
mai puternică a concepției tehnice 
proprii în perfecționarea construc
tivă a sortimentelor din producția 
actuală, în asimilarea de noi produse, 
caracterizate atît printr-un consum 
mai redus de metal, cît și prin pa
rametri înalți în exploatare. Demnă 
de subliniat este, spre exemplu, re- 
proiectarea excavatoarelor 
de 0,5 mc și mărirea cupei 
aplicată încă din ultimul 
al anului trecut la uzina 
Prin scăderea sensibilă a consumului 
de metal pentru un metru cub . de 
capacitate de excavare, se estimează 
realizarea în acest an a unei economii 
de 1 036 tone oțeluri.

Dar efectele cele mai spectaculoase 
în gospodărirea judicioasă a meta
lului se vor resimți în lupile urmă
toare prin Introducerea în fabricația 
de serie a excavatoarelor hidraulice.> 
realizate pe bază de licență, care vor 
înlocui treptat tipurile similare ac
ționate mecanic. In aceste zile, asi
milarea acestor produse este pregă
tită cu intensitate. Fabricarea exca
vatoarelor hidraulice — avînd /-upa 
de 0,4 mc — se va solda, în final, cu 
o economie de 3 000 kg metal pentru 
un utilaj, iar a celor de 0.6 mc — cu 
o economie de 7 090 kg în compa
rație cu consumurile actuale pentru 
excavatoarele similare acționate me
canic. „Comitetul de direcție a ur
mărit ca atît la proiectarea produ
selor noi, cît și la reproiectarea și 
modernizarea utilajelor din fabrica
ția curentă, să se aibă în vedere. în 
continuare. îmbunătățirea indicilor 
de greutate și putere — ne-a spus 
ing. Gheorghe Munteanu, directorul 
general al uzinei. In ce mod ? Prin 
amplasarea mai judicioasă a suban- 
samblelor, realizarea unor con
strucții compacte, avînd centrul de 
greutate coborit. care să asigure 
creșterea stabilității utilajului, redu
cerea rezistenței de tăiere a cupei 
ca urmare a îmbunătățirii parametri
lor geometrici ai gurii de tăiere etc".

pe 
a

TÎRNĂVENI

eficien- 
sarcini 

de stat
deter-

cu cupa 
Ia 0.6 mc, 
trimestru 
brăileană.

Analizele efectuate comparativ cu 
cele mai bune modele similare rea
lizate pe plan mondial au dus și la 
uzina „Timpuri noi“ din Capitală la 
concluzia că unele produse se rea
lizează cu un consum de metal mai 
mare și prezintă o rămînere în urmă 
din punctul de vedere al concepției 
tehnice și tehnologiilor de fabrica
ție aplicate. Pe această bază s-a ela
borat un amplu program de reproiec- 
tare — modernizare și asimilare a noi 
motoare și compresoare, eșalonat 

o perioadă mai îndelungată, 
cărui aplicare a început cu

succes. Primul „vlăstar" este mo
torul Diesel de 12 CP, denumit 
simbolic D-12 ; acesta înlocuiește 
ca funcționalitate motorul de 15 
CP și se situează, prin consumui 
de metal și performanțele în exploa
tare, în rîndul celor mai reușite ti
puri de motoare din această clasă 
fabricate în țările eu industrie avan
sată. Este suficient să amintim că la 
motorul D-12 consumul de 
pentru un cal putere este de 
23 kg, față 
tipul D-15, 
280 kg, față 
din urmă.

Măsurile luate de comitetele
recție din aceste două uzine construc
toare de mașini in vederea asimilă
rii de utilaje și mecanisme noi, re- 
proiectării produselor din fabricația 
curentă, perfecționării tehnologiilor 
de turnare, de forjare și de prelu
crare la rece, debitării raționale a 
laminatelor și-au dovedit oare efi
ciența, se concretizează direct în eco
nomii de metal ? La prima vedere, 
s-ar părea că întrebarea nu are sens, 
pentru că lucrurile nu ar putea sta 
altfel. Dar din cifrele statistice rezultă 
că la uzina „Timpuri noi" din Capitală 
s-a economisit în primul trimestru 
al anului, in comparație cu normele 
de consum planificate, infima canti
tate de 1,5 tone metal — față de anul 
trecut consumurile specifice au fost 
doar cu 3 la sută mai coborîte — 
iar la uzina „Progresul" Brăila s-au 
folosit în plus, în aceeași perioadă, 
prin depășirea consumurilor prevă
zute, 474,5 tone oțeluri. înseamnă că 
acțiunile întreprinse nu au avut în
totdeauna eficiența scontată, că ceea 
ce s-a economisit cu o mînă s-a iro
sit cu alta. La uzina brăileană, bu
năoară. normele de consum nu au 
fost respectate la 9 din cele 18 pozi
ții de produse realizate în acest an. 
Pentru un excavator mecanic, avînd 
cupa de 0.4 mc. era planificat un 
consum total de 16 700 kg metal. In 
realitate s-au folosit/ 16800 kg d 
oțeluri, consumul suplimentar fiind 
la ăcest sortiment de 4.7 tone de me
tal.

Este firească in aceste condiții ini
țiativa comitetului de partid de lu 
uzina „Progresul" Brăila de a analiza 
din nou, cu exigență, finalitatea mă
surilor stabilite de conducerea teh- 
nico-administrativă pentru economi
sirea metalului. Analiza a avut loc 
zilele trecute. ..Concluzia care s-a 
desprins cu acest prilej a fost că 
trebuie să grăbim asimilarea și pro- 
ducția excavatoarelor hidraulice, 
oh' „tiv cu efecte imediate asupra 
consumului de metal — ne-a spus 
tov. Stelian Huțuleiscu, secretarul co
mitetului de partid din uzină. In afară 
de aceasta, organizația de partid a 
cerut comitetului de direcție să im
pulsioneze activitatea de reproiectare, 
in asa fel ca la tonte sortimentele 
de produse să se aducă cit mai re
pede ameliorările constructive impuse 
de economisirea și valorificarea su
perioară a metalului".

Revitalizarea eforturilor pentru 
folosirea economicoasă a metalului 
nu trebuie totuși să aibă in vedere 
numai munca compartimentelor de

de 40 kg/CP cit 
că el cântărește 
de 600 kg cit avea

metal 
numai 
era la 
numai 
acesta
de di-

concepție ale uzinei. Dimpotrivă, este 
nevoie ca in fiecare secție, la fie
care loc de muncă, oamenii să înțe
leagă și să participe la această vastă 
acțiune economică. Cu deosebire se 
pune această cerință la secția rotărie 
a uzinei brăilene, unde s-au folosii 
în plus in primele patru luni ale 
anului aproximativ 208 tone de la
minate. Este drept, comitetul de di
recție a format un colectiv de spe
cialiști, condus de inginerul șef Flo- 
rea Mălăin, avînd sarcina de a exa
mina ce trebuie făcut pentru înlă
turarea risipei de metal, de a aplica 
măsuri în consecință. Problema va 
putea fi rezolvată definitiv prin- 
tr-un efort sporit pentru specializa
rea muncitorilor din secție, pentru 
înlăturarea rebutului, dar și cu spri
jinul centralei industriale de resort, 
al Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini, prin grăbirea reorga
nizării și modernizării acestui sector 
de fabricație, scăpat oarecum din 
viziunea de perspectivă a factorilor 
de conducere din minister.

Să ne, reîntoarcem la uzina de mo
toare și compresoare „Timpuri-noi" 
din Capitală. După cum afirma ingi
nerul Marin Preda, din cadrul ate
lierului de concepție, în lunile urmă
toare, economiile de metal vor fi 
mai mari, deoarece și efectul măsu-

rilor aplicate se va resimți mai mult. 
Nici aici nu va trebui neglijată totuși 
înlăturarea risipei de metal deter
minată de neaducerea laminatelor la 
lungimi fixe și multiple, de folosi
rea de materiale supradimensionate 
și de rebutul ridicat din unele sec
toare.

Folosirea gospodărească a meta
lului, valorificarea lui superioară 
constituie o cale sigură pentru 
reușita eforturilor constructorilor de 
mașini în ampla acțiune pe care ei 
o desfășoară în vederea creșterii a- 
portului acestei ramuri de bază la 
dotarea diferitelor sectoare ale eco
nomiei naționale cu mașini și utilaje 
moderne, fabricate în țară. Nici un 
moment nu trebuie să se piardă din 
vedere că balanțele de metal pe 1970 
s-au elaborat luîndu-se în calcul re
ducerea normelor de consum preco
nizată de plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1969. Este absolut necesar 
ca acest lucru să fie clar înțeles în 
fiecare uzină și, în consecință, tre
buie puse cît mai grabnic în valoare 
toate posibilitățile pentru îndeplini
rea sarcinii trasate de partid cu pri
vire la reducerea consumurilor de 
metal în acest ultim an al actualului 
cincinal.

Ing. Nicolae PANTILIE

ia întreprinderea de prefabricate-fcoman se muncește intens pentru trans
punerea în viață a angajamentelor asumate în întrecere

Cu fiecare zi cresc supra
fețele însămințate cu dife
rite culturi, 
de la 1 la 7 iunie s-au rea
lizat, de exemplu, 130 000 
hectare. Totuși, la începutul 
acestei săptămîni, mai era 
de insămînțat o suprafață 
de 
re
ne ___ ,_____
mult de epoca normală în 
care se face semănatul a- 
cestor culturi, se pune în
trebarea firească dacă efec- 
tuînd această lucrare acum, 
cu atît de mare întîrziere, 
mai există șansa să se ob
țină recolte cît de cît mul
țumitoare ? Am solicitat pe 
tov. prof. dr. N. Hulpoi, di
rector adjunct științific la 
Institutul de cercetări pen
tru cultura cerealelor și 
plantelor tehnice Fundulea- 
Ilfov, să răspundă la aceas
tă întrebare și să facă u- 
nele precizări cu privire la 
particularitățile care trebuie 
avute în vedere în ce pri
vește executarea diferitelor 
lucrări.

— Există posibilitatea ca 
pînă în toamnă să se obțină 
o recoltă sigură pe terenu
rile care se însămînțează 
acum — ,ne-a spus interlo
cutorul nostru. Și cind spun 
recoltă mă gîndesc la po
rumbul pentru boabe, floa- 
rea-soarelui, sfecla de za
hăr, fără a mai vorbi de 
plantele furajere. Pe ce mă 
bazez cînd fac această a- 
firmație ? Pe faptul că in 
ceilalți ani la culturile du
ble care, așa cum se știe, 
se însămînțează mult mai 
tîrziu, adică după ce se re
coltează culturile premer
gătoare, au fost obținute 
recolte mari. Este vorba a- 
tit de experiențele efectuate 
la Institutul de la Fundu- 
lea, cit și de rezultatele in 
producție obținute de mul
te unități agricole. Cîteva 
exemple sînt concludente, 
în ultimii 3—4 ani la 
dulea, la culturile 
care au urmat după 
deși semănatul s-a 
între 1—10 iulie, s-au 
nut In medie la hectar 
4 000 kg porumb boabe. în 
acest s’cop a fost folosit hi
bridul dublu 99 cu o peri
oadă scurtă de vegetație. 
De asemenea, s-au obținut, 
în medie la hectar, 20 000 kg 
rădăcini de sfeclă de zahăr, 
15 000 kg cartofi, 2 000 kg 
floarea-soarelui, 1 500 kg 
fasole, 2 000 kg mei boabe. 
Aceste rezultate sînt con
firmate și de realizările a 
numeroase întreprinderi a- 
gricole de stat și coopera
tive agricole. în 1968, de ' 
exemplu, a doua perioadă 
a verii a fost bogată în ploi, 
ceea ce a făcut ca, acolo 
unde măsurile agrotehnice 
au fost aplicate judicios, să —r
se obțină recolte excepțio
nal de bune la culturile du
ble. In toamna anului 1968 
am avut prilejul 
stat că pe întreg 
județului Mureș, 
după griu, întinse 
cu porumb aveau știuleți 
în faza de vegetație lapte- 
ceară. în sudul țării, po
rumbul s-a copt de-a bi- 
nelea. S-a constatat că, în 
condițiile unei agrotehnici 
raționale, sistemul de creș
tere și dezvoltare a cultu
rilor duble este mai intens, 
iar perioada de Vegetație 
mai scurtă decît atunci cînd 
semănatul se face în epoca

ițate cu dit 
In săptămîna

peste 600 000 hecta- 
Avind in vedere că 
îndepărtăm tot mai

normală. Nu vreau să de
monstrez că e bine să in- 
tlrziem semănatul, ci nu
mai să arăt că există toate 
condițiile ca. pe terenurile 
care se însămînțează acum 
să se obțină recolte bune. 
Aceasta cu atît mai mult cu 
cît semănatul se face cu o 
lună mai devreme decît în 
cazul culturilor duble.

— Ați amintit că recolte
le respective au fosi obți
nute acolo unde măsurile 
agrotehnice au fost aplicate

DUPĂ RELUAREA ACTIVITĂȚII

Tîrnăvenii, puternic lovit de calamitățile naturale, 
se află in plină redresare pe tărîm industrial. La 
FABRICA DE GEAMURI, unde producția a fost în
treruptă aproape 7 zile. Vasile Birgăoanu. secreta
rul comitetului de partid, ne relata cu s-au- creat 
condiții să se recupereze cît mai repede rămmerea 
în urmă și să se realizeze, peste plan, însemnate 
cantități de produse. De la șeful serviciului plan 
am aflat că accentul principal se pune, in aceste 
zile, pe utilizarea integrală a capacităților de pro
ducție și sporirea productivității muncii la fiecare 
Instalație în parte, obiective care se realizează prin 
mărirea capacității de topire a cuptoarelor, îmbună
tățirea regimului termo-tehnic în exploatarea aces
tora. Una din principalele resurse, asupra căreia 
colectivul fabricii și-a concentrat toate forțele, con- 
stă in scurtarea termenelor de atingere a pava- 
metrilor proiectați la noile capacități de producție. 
La secțiile II și III de geam tras există posibili
tăți de atingere a parametrilor proiectați încă din 
al doilea trimestru al acestui an, in avans cu 15 
luni față de termenul prevăzut în proiect.

Același ritm intens de lucru caracterizează si ac
tivitatea colectivului FABRICII DE ȚIGLE ȘI CĂ
RĂMIZI „HERCULES". Directorul Ștefan I'ira ne 
spunea că recent s-a realiza' cel mai marc 
volum de producție din „istoria" unității. S-au pro
dus. in cele trei schimburi, eu 8 000 cărămizi și 
91 000 țigle mai mult decît capacitatea proiectată. 
„Și aceasta, în cond.țiile m care cuptorul de ars 
nr. 9 a fost inundat, determinînd o pierdere însem
nată de producție'- — a adăugat directo
rul. De îndată ce s-a restabilit alimentarea 
cu energie electrică, toate liniile tehnologice au re
început activitatea de producție. Volumul produc
ției pe care muncitorii, tehnicienii și inginerii de 
aici s-au angajat să-l dea in mod suplimentar, peste 
nivelele inițiale. însumează o cantitate de cărămidă 
și țiglă suficientă pentru construcția a 15 case noi 
și acoperirea a 150 dc locuințe. Atingerea obiecti
velor pe care fabrica și le-a propus sînt pe deplin 
realizabile, iar colectivul ei este ferm hotărit să nu 
precupețească nici un ațort în vederea realizării 
planului, a angajamentelor asumate în acest an.

Lorand DEAKY 
corespondentul „Scînteii

Fun- 
duble 
griu, 
făcut 
obți-

să con- 
cuprinsul 
semănate 
suprafețe

apă din sol, cînd_rezerva se 
epuizează. Cu cit aceste ce
rințe se îndeplinesc, cu cit 
ritmul de vegetație decurge 
mai intens, recolta va fi 
mai mare. De aceea se cere 
cunoașterea exactă a aces
tor cerințe și 
întocmai.

aplicarea lor

și hibrizi re- 
se folosească

— Ce soiuri 
comandați să 
in condițiile de acum 7

— în ce privește porum
bul pentru boabe, pînă că-

Recolte mari

grupele 400 și 300 — cîmpia 
de sud, Dobrogea și vestul 
țării ; hibrizi semitimpurii 
din grupa 200 (H.D. 208) — 
în zonele colinare, Moldova 
și Transilvania ; hibrizi din 
grupa 100 pentru regiunile 
mai răcoroase. Pe terenuri, 
le care se zvîntă numai în 
iulie sînt indicate culturi
le pentru masă verde și si
loz, alcătuite dintr-un a- 
mestec omogen din două 
treimi porumb și o treime 
floarea-soarelui (realizind- 
du-se la hectar 40 000 plan
te de porumb și 20 000 plan
te de floarea-soarelui), cu 
distanța între rînduri We 
70—80 cm și întreținute în
grijit in timpul vegetației, 

în ce privește celelalte 
culturi, trebuie folosite, in 
general, soiurile existente.

— Ca să fim siguri de re
coltă, cum trebuie procedat 
in cazul a două lucrări prin
cipale — fertilizarea și pre
gătirea terenului ?

obținute și pe

terenurile
reînsămințate
• Umiditatea și căldura ridicată a solului 
permit răsărirea rapidă a plantelor • Aten
ție la soiurile și hibrizii folosiți • Pregăti
rea corectă a solului, fertilizarea și aplica
rea lucrărilor de întreținere vor hotărî ni

velul recoltelor

Convorbire cu prof. dr. N. HULPOI, 
director adjunct științific al Institutului de cercetări 

pentru cereale și plante tehnice-Fundulea

judicios. Ce 
respectate în

măsuri trebuie 
mod deosebit 1

culturilor care— Reușita 
se însămînțează mai tîrziu 
decît in mod obișnuit și In 
mod special a celor duble 
depinde de o serie de fac
tori : soiul sau hibridul fo
losit, modul de pregătire și 
fertilizare a terenului, den
sitatea plantelor la hectar, 
uniformitatea răsăritului, 
lucrările de Întreținere și 
completare a necesarului de

tre sfirșitul lunii iunie, in 
cimpia din sud, Dobrogea 
și în vestul țării, se pot se
măna hibrizii semitimpurii 
din grupa 200 (H.D. 208). în 
Moldova, Transilvania 
zona colinară 
siți hibrizi 
grupa 100. iar 
răcoroase — 
timpurii cum
și H.D. 99. Unde se cultivă 
porumb pentru masă verde 
și siloz se pot folosi hibrizi 
tardivi sau semitardivi din

Și 
trebuie folo- 
timpurii, din 
în zonele mai 
hibrizi foarte 
sînt H.D. 98

— Din cauza inundațiilor 
sau a excesului de apă, te
renurile sint mai sărăcite in 
substanțe nutritive. De a- 
ceea, fertilizarea este ab
solut necesară. Pe cernozio
muri și pe solurile brune 
roșcate de pădure este in
dicat să se ingrașe numai 
cu azot, iar pe podzoluri și 
pe soluri brune, cu azot și 
cu fosfor. Porumbul pen
tru boabe și furaj se în
grașă cu 200—300 kg azotat 
de amoniu la hectar, sau 
150—200 kg uree pe cerno
ziomuri și soluri brune roș
cate de pădure. Pe podzo
luri și soluri brune se mal 
adăugă 200—300 kg super- 
fosfat la hectar. La fel se 
îngrașă sfecla și cartoful. 
Inul de ulei și floarea-soa
relui se îngrașă cu cite 
150—200 kg azotat de amo
niu la hectar, iar pe podzo
luri și soluri brune se mai 
completează cu cite 200 kg 
superfosfat. Soia și fasolea 
se îngrașă cu 100—150 kg 
azotat de amoniu la hec
tar, iar pe podzoluri și so
luri brune, se completează 
și cu cite 200 kg superfos
fat la hectar. Unitățile agri
cole care dispun de îngră
șăminte complexe cu azot și 
fosfor, este bine să le ad
ministreze în cantități de 
cîte 50—100 kg la hectar 
pe orice sol și la oricare 
cultură. Unitățile care n-au 
primit încă îngrășămintele 
necesare le pot aplica cu a- 
ceeași eficiență și după se
mănat și chiar imediat 
după răsărit. In toate ca
zurile este bine ca împrăș- 
tierea să sg facă mafnjal.

Aceeași atenție trebuie a- 
cordată pregătirii terenu
lui. Suprafețele care au fost 
inundate, erodate, ca și .'el a 
cu exces persistent de apă, 
după zvintare, rămîn pu
ternic bătătorite. Pregăti
rea acestor terenuri pentru 
insămînțare trebuie făcută 
cu multă chibzuință. Cea 
mai indicată este pregăti
rea superficială a terenului 
cu grapa cu discuri în agre
gat cu grapa fcu colți în 
2—3 urme. Procedind in a- 
acest mod, se mărunțește șl 
afinează uniform solul pe 
adîncimea de semănat, se 
aerisește și se încălzește fără 
a se pierde rezerva de apă. 
Unde pămintul este prea 
bătătorit și discul nu poate 
pătrunde, se lucrează tere
nul cu plugul fără coroamă 
la 12—15 cm adîncime și a- 
poi se dă cu grapa cu 
discuri in agregat cu grapa 
cu colți.

Hotărîtoare pentru reuși
ta culturilor însămințate cu 
întîrziere sînt lucrările de 
întreținere. Păstrarea pă- 
mintului afinat la suprafață 
și curat de buruieni permi
te plantelor să crească vi
guros, 
și să 
ne. 
între
manuale pe rînd, aplicate 
ori de cîte ori este ne
voie asigură condiții opti
me de creștere și fructifica
ți®, iar în fina! duc la ob
ținerea de recolte mari.

mecanice 
și cele

să fructifice normal 
asigure recolte bu- 
Prașilele 

rinduri
tul Teleorman

se recoltează
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cartofii

(Urmare din pag. I)

lor alte de- 
aprovizionării. 

vre-

calea ferată,

La cooperativa 

agricolă „Parti

zanul roșu 

Zimnicea, jude-

Mai mult ca oricînd, in relațiile de 
colaborare dintre intreprinderi s-au 
manifestat cu o deosebită pregnanță 
numeroase acte de solidaritate mun
citorească. In numeroase întreprin
deri au fost revizuite stocurile de 
materiale existente, din care s-au o- 
ferit cantități însemnate altor unități, 
s-a lucrat și se lucrează zi și noapte 
pentru majorarea producției la pro
dusele deficitare. Reținem, de pildă, 
promptitudinea cu care C.I.L. Pipera 
și C.E.I.L. Brașov au livrat, din re
zervele proprii. Combinatului de ex
ploatare și industrializare a lemnu
lui din Tg. Mureș, cantități însem
nate de P.A.L., furnir, cherestea, 
stofă pentru mobilă. La rindul ei, 
Fabrica de cabluri și materiale elec- 
troizolante din București a preluat 
pentru execuție o mare parte din 
sarcinile de plan ale uzinei „Electro- 
mureș", mai ales din sortimentele 
care trebuiau livrate uzinelor „Elec
tronica" și „Electromotor“-Timișoara. 
Sint numai cîteva din mulțimea d< 
secvențe de acest fel care s-au de
rulat in ultimul timp in relațiile de 
colaborare, dovezi concludente ale 
mobilității economiei noastre socia
liste, ale capacității ei de a se replia 
in momentele dificile, neprevă
zute. ale întrajutorării dezinteresate 
dintre întreprinderile noastre.

In ciuda celor mai prompte și ener
gice măsuri luate, care au avut 
o deosebită eficiență in limitarea 
efectelor dereglărilor Intervenite în

mecanismul aprovizionării și 
perării întreprinderilor, totuși nu au 
putut fi excluse în totalitate pierde
rile provocate economiei naționale 
din această cauză. Greutățile obiec
tive apărute în alimentarea ritmică 
cu cantitățile și sortimentele necesare 
de materii prime, materiale, piese și 
subansamble au generat pierderi în
semnate de producție într-un șir de în
treprinderi. Să ne oprim numai asupra 
cîtorva exemple. La uzina „Unio“ din 
Satu-Mare au sosit cu întîrzieti

mai, a 40 de contracte în valoare de 
circa 14 milioane de lei. Mai bine 
de jumătate din producția nereali
zată reprezintă mărfuri destinate ex
portului, cum sînt : 33 vagoane de
cale ferată îngustă, transportoare, 
confecții metalice ș.a. Abia în cîteva 
luni de zile vor putea fi recuperate 
restanțele, și aceasta incepind de la 
data normalizării aprovizionării teh- 
nico-materiale.

Chiar dacă, așa cum am arătat, 
pentru moment, în industria lemnu-

încărcate la și peste capacitatea pro
iectată de producție, dar ministerul 
de resort, combinatele din această 
ramură vor trebui să facă totul pen
tru ca sarcinile de plan la acest sor
timent să fie în întregime realizate 
pînă la sfirșitul anului.

Transporturile pe 
puternic afectate de inundații, au 
determinat la rîndul 
reglări în domeniul ... 
întreruperea și dezorganizarea 
melnică a transporturilor feroviare

Aprovizionarea tehnico-materială
intre 15 și 20 de zile o serie de va
goane încărcate cu profile și lami
nate expediate din Hunedoara, Galați 
și București. Din cauză că mulți din
tre siderurgiștii gălățeni au fost mo
bilizați în acțiunea de prevenire a 
inundațiilor, s-a amînat livrarea că
tre uzina sătmăreană a 300 tone de 
tablă groasă. Combinatul siderurgic 
din Reșița anunță că abia la sfirșitul 
lunii iunie își va putea onora anu
mite obligații din cauza lipsei de 
materie primă. Bineînțeles, toate a- 
ceste decalări de termene nu puteau 
rămîne fără implicații ; ele au cul
minat la uzina „Unio" din Satu- 
Mare cu nerealizarea, numai în luna

lui s-au luat măsuri excepționale 
pentru asigurarea producției cu ma
terii prime șl materiale, in perspec
tivă situația se anunță neliniștitoare. 
Stocurile existente de material lem
nos, mult solicitat atît în producție 
cit și ia opera de reconstrucție, se 
reduc cu fiecare zi din cauza greu
tăților deosebite prin care trec sec
toarele de exploatare a lemnului. La 
fabrica de P.A.L. din Reghin fabri
cația este întreruptă de 4 săptămîni, 
pierderile efective de producție ridi- 
cîndu-se la circa 160 000 mp de 
P.A.L. Este vorba de o cantitate greu 
de recuperat în condițiile in care 
toate fabricile similare din țară sînt

au frînat fluxul continuu al cărbune
lui din Valea Jiului spre beneficiari. 
Deoarece regionala de căi ferate 
Deva nu a putut, în mod obiectiv, să 
pună la dispoziția Centralei cărbune
lui Petroșani vagoanele de marfă 
necesare pentru transportul cărbu
nelui, în ziua de 30 mai scriptele 
marii unități din Valea Jiului con
semnau o restanță la încărcarea căr
bunelui comercializabil de peste 
16 000 tone. Din aceeași cauză nu au 
putut fi livrate la timp cantitățile de 
mii de tone de cărbune cocsificabil 
către Combinatul siderurgic din Hu
nedoara. de cărbune semicocsificabil 
către uzina „Victoria" din Călan sau

alte sorturi de cărbune către diferi
te unități ale Ministerului Transpor
turilor, creîndu-se astfel mari difi
cultăți beneficiarilor. în plus, la ora 
actuală, în depozitele de cărbune brut 
ale centralei, stocul însumează circa 
30 000 tone față de 5 000—6 000 tone 
cit este normal — fapt care poate 
provoca anumite perturbați! in ac
tivitatea de producție din abataje. 
Abatajele produc, dar producția lor 
nu poate fi preluată.

Nici un moment unitățile Indus
triale nu au cedat în fața serioase
lor dificultăți la care au fost supuse 
din cauza dereglării mecanismului a- 
provizionării, al angrenajului coope
rării. Pierderile însă n-au putut fi 
evitate in întregime și implicațiile 
acestor dereglări sînt, în unele ca
zuri. mult mai întinse în timp și în 
spațiu. Orice întîrziere în aprovizio
nare, acum cînd stocurile de siguran
ță sînt minime, poate declanșa o în
trerupere a producției într-un șir de 
unități. De aceea, ministerele de re
sort, centralele și grupurile indus
triale din subordine trebuie să facă 
tot ce este posibil pentru a se re
dresa cit mai curînd cu putință în
tregul angrenaj al aprovizionării teh- 
nico-materiale, pentru a se asigura 
condițiile ca relațiile de cooperare in- 
teruzinală să reintre în normal. Orice 
timp cîștigat în soluționarea proble
melor care se ridică in aceste dome
nii devine un aliat prețios in efortul 
general al oamenilor muncii din in
dustrie pentru sporirea producției de 
bunuri materiale, astfel ca planul de 
stat pe acest an să fie indeplin t cu 
succes.
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CĂRȚILE

VIITORULUI AN ȘCOLAR
Editarea cărților școlare 

pentru viitorul an de învă- 
țămînt este în plină desfă
șurare. După cum am fost 
informați la Editura didac
tică și pedagogică, pînă ieri, 
10 iunie, au fost elaborate 
toate cele 871 titluri, pre
văzute să vadă curînd lu
mina tiparului într-un tiraj 
total de 17,5 milioane de 
exemplare, cifră stabilită 
in perspectiva faptului că 
din această toamnă se apli
că pentru prima oară trans- 
misi'oilitatea parțială a 
cărților școlare. Din acestea, 
doar 2 titluri se mai află în 
redacții, urmînd ca și ele, 
peste cîteva zile de ultime 
finisări, să ajungă în tipo
grafii. Un asemenea prim 
bilanț apare și mai conclu
dent în semnificația lui, da
că avem în vedere că, pen
tru acest an, se elaborează 
o seamă de manuale noi, 
dintre care amintim 100 de 
titluri destinate învățămin- 
tului de cultură generală, 
76 pentru elevii școlilor 
profesionale și tehnice, 69 
necesare liceelor de specia
litate etc. Unele dintre aces
tea se adresează fie elevi
lor mici (școlarii de 6 ani) 
fie celor ajunși în clasa a 
X-a care pentru prima oară 
încheie în anul ce vine ci
clul școlii generale de 10 
ani. Altele, destinate celor
lalte clase, „se înfățișează 
cu o structură metodico-ști- 
ințifică și tehnico-grafică 
mult superioară anilor pre- 
cedenți. Am privit cîteva e- 
xemplare. proaspăt tipări
te. ale Abecedarului școla
rilor de 6 ani, în limba ro
mână și In limbile națio
nalităților conlocuitoare. I- 
maginile sugestive, alcătui
te din 4 culori combinate 
intr-o bună imprimare teh
nică, textul, caracterul lite
rei — toate impresionează 
plăcut. Calități pedagogice 
noi, rezultate în bună par
te din eforturi de sistema
tizare științifică a noțiuni
lor și din utilizarea sune- 
rioară a condițiilor tehnico- 
grafice vădesc deopotrivă 
și manualele de agricultu
ră, ca și cele de matemati
că. fizică, chimie pentru u- 
zul elevilor din diferite cla
se. „In ceea ce ne privește 
— spunea dr. Emil Bâldes- 
cu, directorul editurii — a- 
vem toate condițiile pentru 
ca acțiunea de elaborare a 
manualelor pentru școala 
de cultură generală să se 
încheie Ia data de 31 iulie. 
Am luat toate măsurile pen
tru ca, micșorînd sau redu- 
cînd total numărul de ma
nuale transmisibile la șco
lile afectate de inundații, 
să putem trece din mers la

eventuale suplimentări de 
tiraj. Salariații editurii s-au 
constituit în echipe specia
le și merg în tipografii un
de asigură tot sprijinul ne
cesar, în așa fel incit la 
15 septembrie setul de cărți 
să fie pe pupitrul fiecărui 
elev".

Dar care este stadiul pre
gătirii cărților în tipo
grafii ? Potrivit evidențelor, 
mai mult de jumătate din 
totalul titlurilor de mânuși
le ce urmează a fi tipărite 
se aflau, încă în prima de
cadă a lunii iunie, tipărite 
integral, exemplarele co
respunzătoare altor 125

jumătate din manualele ne
cesare viitorului an școlar. 
Prin măsuri organizatorice 
ferme, s-a reușit că fiecare 
set de manuale să fie ex
pediate spre județe într-un 
termen de maximum 48 de 
ore de la apariție, ca depo
zitele să fie bine amenaja
te, iar amabalarea, întocmi
rea repartițiilor, transpor
tul să se efectueze rapid și 
fără pierderi.

Punem aici punct con
semnării datelor privitoa
re la editarea, tipărirea și 
difuzarea manualelor pen
tru anul școlar 1970—1971. 
Asemenea date evidențiază,

• Manuale noi într-un tiraj de 17,5 mili
oane exemplare • Măsuri pentru tipărirea 
și difuzarea operativă a cărților școlare • 
Neajunsuri vechi și bine cunoscute ple
dează pentru o conlucrare strînsă între 

toți cei ce trebuie să asigure manualele 

elevilor

de titluri fiind în finisaj, 
iar restul urmînd cu regu
laritate graficele de impri
mare. „Noi credem că toate 
manualele pot fi în școli 
încă în luna august — ne a- 
sigură ing. Constantin l’ro- 
naru. directorul general al 
Centralei industriei tipogra
fice. în cele 10 tipografii 
unde se tipăresc manualele 
au fost luate toate măsuri
le în scopul urgentării rit
mului de lucru. în plus, 
prin renunțarea la coperțile 
din material plastic, prin 
utilizarea în imprimare a 
unor mașini rotative supe
rioare, calitatea grafică a 
cărților școlare se va îmbu
nătăți considerabil’ .

O experiență neplăcută 
din alți ani a impus per
fecționări și în mecanismul 
organizării transportului, 
depozitării și difuzării ma
nualelor la a cărui bună 
funcționare își aduc deopo
trivă contribuția centrele 
de librării și difuzare a 
cărții, Uniunea centrală a 
cooperativelor de consum, 
inspectoratele județene de 
învățămînt. Tovarășul Mir
cea Seceleanu, de la Baza 
pentru desfacerea cărții, ne 
informa că pînă ieri au și 
fost expediate mai mult de

desigur, că in acest an rit
mul editării și tipăririi ma
nualelor este superior celui 
din anii trecuți. Din păcate, 
insă, nici acum nu este ex
clusă posibilitatea depășirii 
datei de 31 iulie, fixată ca 
termen final de tipărire a 
tuturor manualelor, tocmai 
ca acestea să poată ajunge 
în cel mai depărtat colț de 
țară pînă la începutul nou
lui an școlar. Pentru sim
plul motiv că și de astă da
tă și-au făcut apariția, pe 
întregul circuit al elaboră
rii manualelor, o serie de 
neajunsuri semnalate și în 
alți ani, dar privite cu o ne
firească îngăduință, care in 
final au condus la situația 
nedorită ca anul școlar să 
înceapă fără ca toți elevii 
să aibă asigurat întregul 
set de manuale.

Am încercat să stabilim 
cauzele care pot determina 
în acest an nerespectarea 
obligației de a încheia ti
părirea manualelor la 31 
iulie. Editura afirmă, de 
pildă, că și de astă dată rit
mul tipăririi manualelor nu 
întotdeauna este cel cores
punzător gradului de expe
diere în tipografii a manu
scriselor definitivate. Ast
fel, dacă între 1 și 23 fe
bruarie au fost tipărite 36

de titluri, în ultimele 5 zile 
ale lunii au apărut încă 52, 
iar dacă între 1 și 17 martie 
au văzut lumina tiparului 
21 titluri de manuale, în ul
timele 6 zile ale aceleiași 
luni au apărut încă 75. Ti
pografiile, la rîndul lor, mo
tivează întîrzierile, prin 
faptul că Editura didactică 
și pedagogică n-a cunoscut 
de la început numărul exact 
de cărți necesare și a mani
festat și unele rămîneri în 
urmă în privința expedierii 
ritmice a manuscriselor. 
Sectorul difuzării cărții a- 
firmă că întîmpină mari di
ficultăți de pe urma faptu- 
lui că tipografiile nici în a- 
cest an nu au renunțat Ia 
practica restanțelor de ti
raj care, bunăoară anul 
trecut au însumat lucrări în 
valoare totală de circa 700 
de mii lei și au fost lichida
te abia după începerea 
cursurilor. Și în prezent, 
unele titluri ca matema
tica de clasa a Vî-a, Lite
ratura română pentru cla
sele a IX-a și a X-a, deși 
tipărite de mai multe luni 
în tiraje de sute de mii de 
exemplare, au încă res
tanțe de 2—3 și 4 mii 
de exemplare. Cum se 
explică asemenea situații, 
evident nedorite ? Simplu, 
răspund tipografiile. După 
imprimare, cărțile de școa- ' 
lă rămîn săptămîni întregi 
neridicate, perturbează rit
mul de lucru, iar uneori — 
așa cum s-a întîmplat acum 
cîteva zile la Oradea — pro
voacă chiar greutăți seri
oase procesului de produc
ție.

Am în față aproape toate 
materialele pe această te
mă apărute în ultimii ani 
in presă. De fiecare dată 
întîlnești cam aceleași ex
plicații pentru întârzieri, în
soțite cam de aceleași jus
tificări. Și atunci de ce nu 
se întreprind măsuri pentru 
preîntîmpinarea lor ? O a- 
semenea întrebare elemen
tară dobândește o stringentă 
actualitate. Pentru că mai 
este încă suficient timp 
ca prin măsuri organiza
torice operative și ener
gice, printr-o conlucrare 
strînsă între toți factorii 
răspunzători de editarea la 
vreme și in condiții cores
punzătoare a tuturor ma
nualelor, să se elimine nea
junsurile care încă mai per
sistă în așa fel îneît prezen
ța cărților de școală pe pu
pitrul elevilor să fie asigu
rată la primul sunet de clo
poțel al anului de învăță
mînt 1970—1971.

Mihai IORDANESCU

ADMITEREA LA 
LICEUL AGRICOL 
DIN ODOBEȘTI
între 22 iunie—3 iulie a.c. se 

va desfășura concursul de ad
mitere la Liceul agricol din 
Odobești, județul Vrancea 
(specialitatea horticultura), 
durata de școlarizare — cinci 
ani). La concurs se pot în
scrie, pînă la data de 19 iunie 
a.c., băieți și fete, absolvenți a 
8 clase, în vîrstă de 17 ani 
împliniți în cursul anului 1970. 
înscrierile se fac la sediul li
ceului din Odobești, str. 30 
Decembrie, nr. 42. Candidații 
vor prezenta, o dată cu cere
rea de înscriere, următoarele 
acte : certificatul de naștere 
(copie), certificatul de studii 
(original), certificatul de sănă
tate și buletinul de identitate.

Concursul de admitere va 
consta în probe scrise și orale 
la limba română și matemati
că. Lămuriri suplimentare se 
pot solicita la secretariatul li
ceului, telefon 1. 6 — Odobești.

PROGRAMUL I

17,00 Deschiderea emisiunii. Mi- 
ta » croavanpremiera. 17,05 Buletin de

V știri. 17,10 Emisiunea în limba
maghiară. 17,40 Aspecte înregis
trate de la întîlnirea dintre echi- 
pele reprezentative ale României 
și Braziliei din cadrul turneului 
final al Campionatului Mondial 

de fotbal. 18,30 Actualitatea în economie. 18,50 Cadran internațional. 19,20 
1001 de seri - emisiune pentru cei mici. 19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 
Film serial „Oliver Twist" (ultimul episod). 20,25 Teatru scurt : „Inspecția" 
de Roger Avermaete. 21,00 Transmisia părții a Il-a a concertului orchestrei 
simfonice din Stockholm. Dirijor Sergiu Celibidache, tn program : Tablouri 
dintr-o expoziție — de Musorgski-Ravel. Prezintă Vasile Tomescu. 21,50 
Ancheta TV : Școala medie și societatea. Emisiune de Manase Radnev. 
22,35 Poșta TV — dialog cu telespectatorii. 22,50 „Duminica la Londra" — 
film realizat de Catinca Ralea și Virgil Cojocaru. 23,10 Telejurnalul de 
noapte. în jurul orei 23,50 — transmisie de la Campionatul Mondial de 
fotbal.

PROGRAMUL II

20,00 Deschiderea emisiunii. „Dramaturgul și angajarea lui în viața so
cială a țării". Participă Ia dezbateri : Irina Răchlțeanu-Șirlanu, Aurel Ba- 
ranga, Leonida Teodorescu, Radu Popescu. 20,30 Mozaic cinematografic — 
• „Charlotte șl Jules" — un film de Jean Luc Goddard, pe un scenariu de 
Jean Cocteau • „Fereastra" — producție a studiourilor gruzine. 21,00 Trans
misia părții a Il-a a concertului orchestrei simfonice din Stockholm. Di
rijor Sergiu Celibidache. 21,50 Film serial : „Rocambole" (reluarea episo
dului IV). 22,30 închiderea emisiunii programului II.
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cinema
• Afurisitul de bunic : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3326) ; 20,15 (seria de bilete
— 3328).
• Jurnalul unei cameriste : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 
21, la grădină — 20,15.
• 24 — 25 nu se înapoiază : CEN
TRAL — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45;
16,45; 18,45.
e Procesul : CENTRAL — 20,45.
• Acțiunea „Vulturul" : LUMINA
— 9,30—15,30 în continuare ; 18;
20.30, ARTA — 10,30; 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Vînătorul de căprioare : DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo :
REPUBLICA — 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 
21, STADIONUL DINAMO — 20,30, 
ARENELE ROMANE — 20,15,
GRĂDINA FESTIVAL — 20,15.
• Cei 1000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : FAVORIT — 10; 15,30; 
18; 20,30.
• Misteriosul X din Cosmos : 
CEAFARUL — 9; 11,15; 13,30 
18,30; 21, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRĂDINA DOI
NA — 20,15.
• Operațiunea LOontine : 
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,45, FLOREASCA — 15,30,
20.30.
• Articolul 420 (seriile I șl II) : 
CINEMATECA — sala Union — 
(bilete la casă) — 9; 12,30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLAMURA — 11; 16; 18,15;
20.30.
• Asterix ți Cleopatra : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Marile vacanțe : MELODIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Freddy ți cîntecuî preriei : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, TOMIS — 9,30—15,30 în 
continuare ; 18, la grădină — 20,15.
• Urmărirea : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 10; 15,30; 18; 
20,15, DRUMUL SĂRII —------
17,45: 20,15.
• Castelul condamnaților î 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Bănuiala : BUZEȘTI — 14; 
la grădină — 20,30.
• O întîmplare : BUZEȘTI — 18,30.
• Simpaticul domn „R“ : MUNCA 
— 16; 18; 20.
• Dansînd Slrtaki : AURORA — 
9; 11; 13; 16; 18,15, la grădină —
20.30.
• Operațiunea Lady Chaplin: 
DACIA — 8,30—20,30 în continuare, 
VOLGA — 10; 16; 18,15; 20.30.
• Răzbunătorul : BUCEGI — 10; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 20,30, 
MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Bună ziua, * ' ------------
— 16; 18,15, la
• Dragoste la _____ ______
— 10; 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Picioare lungi, degete lungi :
FERENTARI — 15,30: 18; 20,15,
CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,15, COS
MOS — 15,30; 18; 20,15,
• Elvira Madigan : COTROCENI
— 15,30; 18; 20.
• Jocul care ucide: PACEA — 
15,45; 18; 20.
• In Nord spre Alaska: VIITO
RUL — 15,30; 18.
• Un cuib de nobili : VIITORUL
— 20,15.
• Inimă nebună, nebună de le
gat : MOȘILOR — 10; 15,30; 18, la 
grădină — 20,16.
• Explozie în munți : VITAN — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Valea păpușilor : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15,
e Warlock : FLACĂRA
16,15; 18,30; 20,45.
• Splendoare în iarbă : RAHOVA
— 15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Joc dublu în serviciul secret : 
PROGRESUL — 15,30; 18, GRĂ
DINA PROGRESUL PARC —

: LU- 
); 16; 
11,15-

VIC- 
18,30; 
; 18;

15,15;

GIU-

16,15,

contesă : UNIREA 
grădină — 20,30.
Las Vegas : LIRA

14;

20,15.
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MAI TARI CA FIERUL
Jrmare din pag. I)
ie cu cei loviți de furia 
elor. Logica de fier a 
iii că pe talgerul rămas 
atins al economiei na- 
nale trebuie neapărat să 
ăsăm mai puternic pen- 
t echilibrarea generală a 
lanței este logica tuturor 
nștiințelor.
luminică, 24 mai, la 5 

jumătate dimineața, 
astantin Giurcuț s-a ui- 

cu coada ochiului la 
pul femeii cu care îm- 
te pîinea, viața. „Nicu- 
>, mă duc. La noi, azi, 
ă se tragă tare". „Ei, că 
că la noi, nu". Și așa, 
orele cuvenite de obicei 
mei, au plecat — el 
1 „23 August", ea spre 
iustria Bumbacului". La 
rta uzinei strungarul a 
at într-un flux de oa- 
ii parcă mai dens ca 
ind. Toată lumea Ia 
. Motoarele au prins 
ct clipa de start și nici 
I nu s-a oprit înainte de 
izarea celui de-al 480-lea 
ut. Valoarea lucrului 
izat la secția uzinaj e- 
alează însă 540 de mi- 
3 ; deci nouă ore în opt.
Credeți-mă, spune Ma- 
Avram, secretarul de 

id al secției mecanică, 
îz în uzină de 22 de ani, 
mosc istoria și oamenih 
asemenea spirit de e- 
î ca cel manifestat în 
inica noastră de lucru 
m mai văzut. Strungă- 
mică lucrează cu tineri

de 17-19 ani (peste 70 la 
sută). Niciodată vîrstnicii 
nu au fost într-o asemenea 
măsură una cu acești băieți, 
ca prospețime a inimii, nici
odată băieții nu au fost atît 
de maturi prin chibzuință. 
Renunțînd la odihnă și di
vertismente binemeritate, 
amînîndu-le, fiecare a ve
nit să-și dea obolul mun
cii. Din planul valoric ai 
secției, duminica asta s-au 
realizat peste șapte sute de 
mii lei.

Apropo de obol, a conți, 
nuat omul din fața mea a- 
rătîndu-și o altă fațetă, mai 
aparte, a individualității 
sale, să vă spun un gînd al 
meu. Sînt vechi filatelist ; 
am un carnet înregistrat cu 
numărul din seria primelor 
nouă mii, cînd astăzi numai 
în București sînt vreo trei
zeci de mii. De ce nu se 
emit grabnic mărci de bi
nefacere ? Asemenea emi
siuni — mărci cu supra
taxă — s-au făcut pretu
tindeni în lume cînd s-a 
ivit vreo nevoie urgentă. 
Cred că nimeni nu ar o- 
biecta la cei zece-douăzeci 
de bani suplimentari la 
costul de bază, în schimb 
pe întreaga circulație poș
tală s-ar putea realiza o 
sumă importantă.

Tovarășul Marian Avram 
nu este singurul care se gîn- 
dește la ceea ce — alături 
de substanțialul ajutor o- 
ferit de stat familiilor si
nistrate — fiecare ar mal 
putea face pe un plan mai

general decît propria, di
recta sa contribuție. De 
fapt, contribuția personală 
și cea a tuturor se îmbină 
atît de strîns incit orice se
parare apare artificială. 
Petre Gheorghe, utecist, 
muncitor la secția aparataj. 
s-a angajat să realizeze 
planul de producție pe do
uă schimburi, pînă tind to
varășul său de schimb, a- 
flat acum în concediu me
dical, va putea relua lucrul. 
Și de două săptămîni în
coace stă în uzină atît cit 
îi e necesar să producă 
pentru doi. Altul, Arighel 
Aurel, a venit la ședința 
grupei de U.T.C. din care 
face parte cu o propunere : 
uteciștii să lucreze 4 ore 
voluntar, în fiecare lună, 
în afara schimburilor du
minicale hotărite la nivelul 
întregii uzine. în sfîrșit, 
tot cei mai tineri s-au ho- 
tărît să ia parte nemijlocit 
la acțiunea de sporire ur
gentă a producției materi
alelor de construcții. Ce au 
de-a face strungarii, forjo
rii, rabotorii, toți acești 
meșteri ai metalului — cu 
cărămidarii ? Ei bine, în a- 
cest an, au ! S-au constituit 
două brigăzi de cite 25 de 
uteciști care își vor in- 
scrie. neștiut, numele în 
noile ziduri ale noilor case 
din zonele calamitate. 
Gheorghe Sabău, căruia 
poșta i-a returnat cartea 
poștală trimisă într-un sat 
din Sălaj (ce-o fi acasă ?), 
a mers în prima zi. Cum

s-a încheiat lucrul la „Uzi
naj", s-a urcat în autoca
mion și s-a repezit tocmai 
in Dudești, la unitatea 5 a 
fabricii de cărămidă. Acolo,
4 ore, a încărcat și descăr
cat vagoneți, a suprave
gheat căderea cuțitului-ghi- 
lotină peste nesfirșitul șarpe 
de argilă, a făcut cărămizi.
5 200 de cărămizi — rodul 
primei zile. Rețineți : după 
program, 4 ore zilnic, cite 
50 de tineri de la „23 Au
gust", meșteri tineri în me
seriile fierului.

Acestea sînt, foarte pe 
scurt, notațiile la trei săp
tămâni după acele întru- 
niri-fulger, acele mitinguri 
fierbinți de solidaritate. Nu. 
nici oboseala, nici altceva 
nu a tocit digurile solida
rității. La 24 mai, dumini
ca, cei ce au muncit la „23 
August" cu conștiința că 
își îndeplinesc datoria au 
realizat o producție de 4 
milioane. 31 mai ; a fost o 
altă duminică, și la „23 Au
gust" s-a lucrat din nou. Vo
lumul producției suplimen
tare realizate? Alte 3,5 mi
lioane lei. Iar în ultima du
minică, pe 7 iunie, un alt 
schimb era pregătit să intre 
în uzină. Locul lui a trebuit 
să fie luat însă de echipele 
de întreținere ; mașinile, 
utilajele, instalațiile dădeau 
semne de oboseală.

Dar oamenii ? Oamenii 
nu osteniseră, oamenii au 
dovedit, încă o dată, că pot 
fi, la nevoie, mai tari decit 
fieruL

Noua șosea Orșova—Tr. Severin
Foto : Agerpres

Amfiteatrele de vară
ale studenților

(Urmare din pag. I)

dențești și s-au stabilit obiectivele de 
muncă. în funcție de situația care a 
intervenit ulterior și de noile 
angajamente ale studenților, coman
damentul central a îndrumat brigă
zile de muncă patriotică spre obiec
tivele cele mai importante. De ase
menea, în vederea sprijinirii efortu
rilor' de redresare a unor obiective 
economice locale, Ministerul învăță- 
mîntului, împreună cu Comitetul 
Executiv al Consiliului U.A.S.R., au 
luat măsuri pentru a crea posibilita
tea ca brigăzile studențești să rămî- 
nă în centrele universitare în timpul 
vacanței de vară.

Pătrunși de sentimente de solidari
tate față de poporul nostru, numeroși 
studenți străini care își desăvîrșesc 
pregătirea de specialitate în Româ
nia și-au manifestat dorința de a se 
alătura colegilor lor români in acțiu
nile de muncă din perioada de vară.

Imediat după sesiune, un prim 
eșalon de aproape 3 500 de studenți, 
împreună cu alți tineri, îndeosebi 
elevi, vor fi antrenați in munca de 
reconstrucție pe plan local ; numai 
la Fabrica de cărămizi din București, 
spre exemplu, urmează să lucreze în 
timpul vacanței de vară peste 2 000 
de studenți ; la Iași aproape 700, iar 
la Tirgu Mureș peste 200 de studenți 
au fost deja repartizați la diverse o- 
biective de muncă. Pe șantierul na
țional al tineretului de la Lotru, pe

magistrala București-Pitești și la a- 
menajarea șoselei Brașov-Gheorghi- 
eni vor lucra peste 600 de studenți — 
îndeosebi de la institutele tehnice și 
de construcții. Studenții arhitecți s-au 
oferit să ajute organele locale în rea
lizarea unor proiecte de locuințe pen
tru a urgenta deschiderea fronturilor 
de construcții.

Ca și în alți ani o pondere deose
bită în ansamblul obiectivelor noas
tre de muncă patriotică o au unități
le agricole. în funcție de solicitările 
existente, peste 8000 de studenți vor 
lua parte la întreținerea culturilor și la 
lucrările de recoltare de la întreprin
derile agricole de stat din Teleor
man, Ilfov, Constanța, Timiș, Galați, 
Dolj și din alte județe. Totodată, ca 
urmare a hotărîrilor adoptate de co
lectivele studențești, sumele dobîn- 
dite în cadrul acțiunilor voluntar- 
patriotice vor fi destinate ajutorării 
județelor calamitate. Aceste contri
buții se vor alătura celor anterioare : 
oferirea unor sume din fondurile 
proprii ale asociațiilor studențești, ce
darea de către mulți studenți a locu
rilor lor la odihnă pentru elevii din 
localitățile inundate, colectarea de 
ajutoare materiale pentru cetățenii 
sinistrați.

Se profilează, așadar, o vară a 
muncii, o vară a eforturilor menite 
să dea expresie hotărîrii studențimii 
de a contribui la realizarea obiective
lor majore ale dezvoltării societății 
noastre socialiste. i

1

t tr
• O.S.T.A. (la Studioul de con
certe al Radioteleviziunii) prezin
tă : Sveriges Symfoniorkester
Stockholm. Dirijor : Sergiu Celi
bidache — 20.
• Filarmonica de stat ,,George 
Enescu“ (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Seară de muzică de 
cameră — 20.
• Opera Română : Cavaleria rus
ticană ; Paiațe — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Contemporan din Bel
grad (la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" — sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Doi tineri 
na — 20.

din Vero-

L. Cara-
Moartea

• Teatrul Național ,,I. 
giale“ (sala Comedia) : 
ultimului golan — 20.
• Teatrul de comedie î Opinia 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahia) : 
Harfa de iarbă — 20.
• Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste 
— 19,30; (sala Studio) : Năzdrăva
nul Occidentului — 20.
• Teatrul Gluleștl : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Cabaretissimo — 
17; (sala din str. Academiei) : 
Guliver In țara păpușilor — 15.

*

*

î
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SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI
PENTRU ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOR

Consiliul de Miniștri al Franței 
a hotărît miercuri, în cursul ședin
ței sale săptăniînale, să doneze 
României 100 000 quintale de griu 
pentru a veni în ajutorul populației 
care a avut de suferit de pe urma 
inundațiilor. Această cantitate dc 
griu se va adăuga ajutoarelor an
terioare trimise în România. Gu
vernul a hotărît, totodată, să adre
seze un apel poporului francez 
pentru a participa la campania de 
ajutorare a regiunilor sinistrate din 
România.

Secretariatul Federației Sindicale 
Mondiale anunță că a fost alocat din 
fondul de solidaritate internațională 
a celor ce muncesc un ajutor de 1000 
DOLARI.

Crucea Roșie suedeză a expediat 
noi ajutoare în valoare de 101000 
COROANE SUEDEZE, constînd din 
5 incubatoare, un respirator „Dreger" 
și medicamente.

„Companie francaise des extraits" 
din Paris a donat 250 FRANCI.

Firma „Opal“ din Norvegia a anun
țat o donație de 500 COROANE NOR
VEGIENE.

Fondul Națiunilor Unite pentru Co
pii (UNICEF) a hotărît să acorde un 
nou ajutor în alimente pentru copii 
și medicamente în valoare de 20 000 
DOLARI.

Secretarul general adjunct al Uniu
nii Internaționale pentru protecția 
copilului, Claude Levy, a acordat un 
prim ajutor in sprijinul copiilor si- 
nistrați din România, în valoare dc 
50 000 FRANCI ELVEȚIENI.

Comită national de I’organisme 
profesionnel du batiment et des tra- 
vaux publics" și „Societe Bangu" din 
Franța au donat 1000 și, respectiv 
500 FRANCI.

Societatea medicală internațională 
din Ziirich a trimis un nou colet de 
medicamente.

Uniunea Sindicatelor din Monaco 
anunță trimiterea, prin organizația 
„Ajutorul popular francez", a unei 
contribuții la fondul de ajutorare a 
populației sinistrate din țara noastră. 

Generalul Chambe, președintele A- 
sociației vechilor combatanți francezi 
în România în timpul primului război 
mondial, a donat 500 FRANCI FRAN
CEZI.

La ambasada României de la Buda
pesta, diferiți cetățeni unguri au de
pus la fondul de ajutorare 700 FO- 
RINȚI.

Diferiți cetățeni din R.P. Polonă au

depus în contul fondului de ajutorare 
320 ZLOȚI.

Cetățeni polonezi de origine ro
mână au donat 1 500 ZLOȚI.

Asociația culturală din Noua Zee- 
landă a donat 232 LIRE STERLINE.

Din Austria au mai anunțat donații 
firmele : „Miele" — 20 000 ȘILINGI, 
„Alois Zeiberger Fruchtimp" — 10 000 
ȘILINGI, „Rari Neumayer" — 5 000
ȘILINGI, „Metal und Erz“ — 5 000
ȘILINGI, „Hule Chemie" și „Stre- 
schil" — cite 3 000 ȘILINGI, „Bern- 
hard Delfiner" — 1 000 ȘILINGI.

Din Belgia, firma „Societe Anony- 
me Bunge" a donat 375 000 FRANCI 
BELGIENI, iar firma „Etablissement 
Hoffmann — Schwall" — 5 000
FRANCI.

Au mai donat firmele engleze : „Fla- 
tay Dick Co“ — 600 LIRE STERLI
NE, „Stokwell Ltd" — 252 LIRE, 
„Keizer Venesta" — 240 LIRE, „Ly
ons Tours" — 120 LIRE. Firmele 
„Parke Davies Co" și „Abbott La- 
boratoires" au contribuit la ajutora
rea sinistraților cu medicamente în 
valoare de 350 și respectiv 600 LIRE 
STERLINE.

Și-au suplimentat donațiile făcute 
anterior firmele : „Nova italiana" — 
cu 50 000 LIRE, „Petrol" — cu 50 000 
LIRE, „Else" — cu 300 000 LIRE.

Firma italiană „Beghetto" a donat 
suma de 1 000 000 LIRE ITALIENE.

Firma „Bishopsgate Steels Limited" 
din Londra a depus, în contul 1 000, 
un cec în valoare de 100 LIRE STER
LINE.

Din S.U.A., firmele „Massey Coal" 
și „Smith Tool Co" au subscris la 
fondul de ajutorare 500 și respectiv 
200 de DOLARI.

Firma „Hazera" din Israel a donat 
pentru ajutorarea zonelor sinistrate 
din România, două tone de porumb 
hibrid.

Un cec în valoare de 3 000 de 
MĂRCI VEST-GERMANE, pentru 
ajutorarea zonelor sinistrate, s-a pri
mit din partea firmei „Wartburg — 
Pringkmann — Virtz et Comp" din 
Hamburg.

Din R.F. a Germaniei au mai făcut 
donații pentru înlăturarea urmărilor 
inundațiilor firmele „Hermann Ber- 
storff" — 5 000 MĂRCI, „Sud-Bremsc" 
— 1000 MĂRCI, „Knorr Bremse" — 
3 000 MĂRCI.

O altă firmă engleză, „Lloyds Wil
liam Waste Ltd", a expediat 13 colete 
însumînd 316 kg de diferite articole de 
îmbrăcăminte.

Compania „Atlantico Austral Sa" 
din Argentina a oferit 50 de pături, 
iar Walter Lebaon din aceeași țară, 
1 000 de DOLARI.

Firmele spaniole „Pradera Herma- 
nos“ și „Ageros L. Lodio" anunță do
narea a 15 000 și respectiv 20 000 PE
SETAS.

Din Italia, firma „Anacleto Cermel- 
li“ a donat 300 000 LIRE, iar firnta 
„Grosoli" a hotărît să mărească, vo
luntar, prețul mărfii cumpărată din 
România cu 10 DOLARI pe tonă.

Firma „Transcontinental" din 
Chiasso — Elveția a depus pentru fon
dul de ajutorare 1 000 DOLARI.

Firmele „Impexport" și „Tsaktanis- 
Ikonomou" din Grecia, au donat 400 și 
respectiv 300 DOLARI.

In afara unei donații în numerar, 
depusă printr-un cec la agenția eco
nomică română din Viena, firma 
austriacă „Franz Lipowsky" a anun
țat și donarea a 280 fierăstraie pen
tru fabricile de lemn afectate de ca
lamitate.

Fostul ambasador al Marii Brita
nii la București, John Chadwick a 
donat la fondul de ajutorare 300 
FRANCI FRANCEZI.

Din Israel, firma „Ishung" a făcut 
cunoscut donarea sumei de 1 000 DO
LARI.

Firma daneză „L. Dachnfaldt" a 
donat 1 000 kg de semințe diferite, 
în valoare de 22 750 COROANE DA
NEZE.

Colectivul ambasadei franceze la 
Pekin a donat 250 IUANI.

De asemenea, ambasadorul Norve
giei la Pekin, Ole Aalberg, a donat 
pentru sinistrați un colet cu îmbrăcă
minte.

Prin intermediul Ligii Societăților 
de Cruce Roșie, președinta Crucii 
Roșii din Monaco, prințesa de Mo
naco, a transmis Crucii Roșii din Ro
mânia suma de 2 000 FRANCI.

Numeroși cetățeni străini, sau de 
origine română stabiliți peste hotare, 
continuă să anunțe donații la fondul 
de ajutorare pentru înlăturarea ur
mărilor calamității. Din Franța au 
făcut donații : George Răut — 1000 
FRANCI, familiile Perussi și Oros — 
500 FRANCI, Cristian Cantili, Jean- 
cou Chana, Gabor Cazitron, Georges 
Treie, Isidore Klein și C. Goubine — 
450 FRANCI, Nicolae Trusca — 100 
FRANCI, Samuel Sezanov — 130 DO
LARI, Petre Paula — 87 DOLARI, 
I. Marinescu — 100 FRANCI.

Cetățenii de origină română, dr. 
Maria Luiza Botin și Caterina Rilias, 
stabiliți în Maroc, au donat 1000

respectiv 100 DIRHANI, iar R. Canot, 
de origine franceză — 400 DIRHANI.

Albert Suzava Ehrenfeld, Ingeberg 
și Erik Jansson și M. Nargiust din 
Suedia, au donat 275 COROANE 
SUEDEZE.

Din Danemarca au mai făcut do
nații cetățeanul F. E. Listoe — 50# 
COROANE DANEZE și Alexandru 
Budișteanu, originar din România — 
450 COROANE și îmbrăcăminte.

Diverși cetățeni israelieni au oferit 
1207 kg de îmbrăcăminte, încălță
minte și alimente.

La contul deschis pentru ajutora
rea zonelor calamitate din România 
au mai subscris firmele italiene ; 
„Falk" — 3 000 000 LIRE ITALIENE. 
„Feltrinelli" — 2 000 000 LIRE, „Inter- 
progres" — 1 000 000 LIRE, „Radaelli", 
„Ceretti" și „San Marco" — 2 000 009 
LIRE.

Au oferit, de asemenea, donații, ce
tățenii francezi : Georges Popesco — 
1 000 FRANCI, d-na E. Salabert — 
5 000 FRANCI, și diferite articole de 
îmbrăcăminte, C. Minescaut — 500
FRANCI, E. Baliauff, directorul ge
neral al firmei „Stares Bois-Tisse" — 
200 FRANCI, Sacha Covo — 100 
FRANCI, Henri Paris — 100 FRANCI.

Alberto Mandoles, directorul firmei 
„Petrol Company" — 500 000 LIRE.

Cetățeana Herta Gurn din R.D. Ger
mană a donat 50 MĂRCI.

Preotul bisericii italiene din Bucu
rești, Francesco Molinari, a donat 
200 DOLARI S.U.A.

Mihai Homorodea din Cluj, lector 
de limba română la Universitatea 
din Toulouse, a donat suma de 600 
FRANCI.

Au subscris noi donații, cetățenii 
francezi de origină română : pensio
narul Paul Schwarz — 100 FRANCI 
FRANCEZI, chirurgul I. Neagoe — 
100 FRANCI, dr. Raoul Rodna - 150 
FRANCI.

Lucrătorii români din cadrai Co
misiei Dunării cu sediul la Buda
pesta, au donat 3 000 FORINȚI.

Din partea Organizației „Cavalerii 
Ordinului de Malta" din Franța » 
fost acordat un nou ajutor constînd 
in 650 de kg de medicamente și ali
mente.

Deputatul libanez Pierre Faraon a 
donat 500 LIRE LIBANEZE.

Aflat în țara noastră în zilele ca
lamității, uri admirator al României 
— cetățeanul italian Paolo Pistoles! 
a donat la fondul de ajutorare 10 000 
LIRE ITALIENE.
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Excelenței Sale
NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

vremea
Vă rog să acceptați sentimentele de caldă simpatie ale populației 

din orașul New York în legătură cu groaznicul dezastru care s-a abătut 
asupra țării dumneavoastră.

Poporul român a suferit mult din cauza pierderilor de vieți ome
nești. de locuințe și de alte bunuri materiale și întreaga omenire deplînge 
aceste pierderi.

Știm că poporul dumneavoastră este însuflețit de dorința de a-și re
construi țara.

Al dv. sincer,
JOHN V. LINDSAY,

Primarul orașului New York

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 iunie a.c. In țară : Vremea se 
menține în general călduroasă, dar va 
fi ușor instabilă în cea mai mare parte 
a țării. Vor cădea ploi sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice 
șl pe alocuri cu intensificări de vînt, 
mai ales în Jumătatea de nord a țării, 
unde și aversele vor fi mai frecvente. 
Temperatura în scădere ușoară în a 
doua parte a intervalului. Minimele vor 
oscila între 8—18 grade, iar maximele 
între 15—25 grade, mai ridicate la în
ceputul Intervalului în sud-estul țării. 
In București : Vreme în general căl
duroasă, dar ușor Instabilă. Cerul 
fi temporar noros, favorabil aversei 
ploaie. Vînt potrivit. Temperatura 
scădea ușor la sfîrșitul Intervalului.

va 
de 
va

PRIMIRE LA
CONSILIUL DE MINIȘTRI

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Drăgănescu, a pri
mit miercuri pe Vladimir Jasici, 
director general al întreprinderii 
iugoslave „Electronska Industrija“ 
din Niș, aflat în Capitală cu pri
lejul expoziției tehnice a acestei 
întreprinderi.

La primire au participat Mihai 
Drăgănescu, secretar permanent al 
Comisiei guvernamentale pentru 
dotarea cu echipamente de calcul 
și automatizarea prelucrării date
lor, precum și Iso Njegovan, am
basadorul Iugoslaviei la București. 

(Agerpres)
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în Editura Politică
a apărut: 

DIPLOMAȚI ILUȘTRI 
(voi. II)

(Armand-Jean de Richelieu, 
Constantin Cantacuzino, James 
Monroe, Camillo Cavour, Vasile 
Alecsandri, Otto Bismarck, 

Fridtjof Nansen)
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viața internațională
ÎNTREAGA NAȚIUNE ÎȘI ÎNCORDEAZĂ 

FORȚELE PENTRU A ÎNLĂTURA 
URMĂRILE INUNDAȚIILOR■w ........ 4

Ecouri în presa străină despre calamitățile
naturale din România

Noi obiective
economice pe harta

RECEPȚIE CU PRILEJUL ZILEI 
NAȚIONALE A SUEDIEI

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Suediei, ambasadorul 
țări la București, Cari Rappe, 
oferit miercuri o recepție.

Au participat Maria Groza, vice- 
pi 'ședințe al Marii Adunări Națio
nale, Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Octavian 
Groza, Dan Enăchescu, Pompiliu 
Macovei, miniștri, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și alte persoane oficiale.

Erau prezenți șefi ai unor misi
uni diplomatice acreditați în țara 
noastră, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

ÎNTOARCEREA ministrului 
PENTRU PROBLEMELE 

TINERETULUI
acestei 

a
Miercuri seara s-a înapoiat din 

Republica Federală a Germaniei, 
tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar 
al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, ministru 
pentru problemele tineretului, care, 
la invitația Ministerului Tineretu
lui, Familiei și Sănătății și a Consi
liului federal al tineretului — 
D.B.J.R., a făcut o vizită în această 
țară.

La sosire, pe aeroportul „Bucu- 
rești-Otopeni“, erau prezenți secre
tari și activiști ai C.C. al U.T.C.

îna- 
Con- 
con- 

vice-

Presa străină continuă să relateze 
despre marea bătălie de reconstruc
ție a regiunilor calamitate dusă de 
populația țării noastre și eforturile 
sale pentru a înlătura cît mai grabnic 
urmările calamităților naturale, des
pre amploarea lucrărilor întreprinse 
în zonele amenințate de inundații. _

într-un reportaj intitulat „Româ
nii au ciștigat bătălia cu Dunărea", 
corespondentul agenției Taniug scrie : 
„Este clar un lucru pe care l-am 
putut vedea cu ochii noștri : peste 
tot, pe diguri și pe ogoare, oamenii 
duc o luptă energică, corp la corp 
cu stihia pentru a-i domoli turbarea 
și pentru a face ca viața să revină 
cit mai grabnic la normal. întreaga 
națiune își încordează în prezent for
țele pentru a înlătura urmările inun
dațiilor. Dunărea nu a reușit să 
amenințe centrele vitale ale țării : di
gurile au protejat 400 000 de hectare 
din ogoarele Bărăganului și Dobro- 
gei, precum și centrele industriale. 
Aceasta constituie o victorie deose
bit de însemnată".

Presa din Republica Democrată 
Germană a publicat un interviu cu 
Oskar Fischer, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, care relevă erois
mul și spiritul de sacrificiu al popu
lației din țara noastră în lupta cu 
apele subliniind că, în condiții

extrem de dificile, prin încordarea 
tuturor forțelor, se depun eforturi 
pentru a se obține succese cît mai 
mari în producție. Oskar Fischer a 
arătat că oamenii muncii din 
prinderile României și-au 
drept un înalt țel îndeplinirea sarci
nilor economice pe anul 1970.

Referindu-se la lupta dusă de popu
lație și de armată împotriva inun
dațiilor în zona Galațiului, „Le Jour
nal d’Egypte" scrie, printre altele : 
„Fără a se lăsa bătut, fără a se 
apleca sub greutatea unei fatalități 
paralizante, poporul român oferă lu
mii întregi un exemplu de energie, 
de vitalitate și încredere, care, în 
mod categoric, se va sfirși prin tri
umful asupra adversității injuste".

Continuînd să informeze despre 
eforturile depuse în România pentru 
refacerea și apărarea bunurilor dis
truse de furia dezlănțuită a apelor, 
ziarele, posturile de radio și televi
ziunea din Statele Unite aduc elogii 
„eforturilor colosale depuse de zeci 
de mii de militari și civili, care 
duc o luptă contra cronome
tru pentru a ridica și consolida di
gurile". Pe aproape o jumătate de 
pagină, ziarul „New York Times" 
publică un reportaj din Galați, în 
care se relevă cum a fost cîștigată 
bătălia împotriva apelor.

între- 
trasat

PLECAREA DELEGAȚIEI 
CONSILIULUI ORAȘULUI PARIS

Miercuri după-amiază a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația Consiliului orașului 
Paris, condusă de Etienne de Veri- 
court, președintele consiliului, care 
ne-a vizitat țara 
siliului popular 
București.

La plecare, pe 
rești-Otopeni, oaspeții francezi au 
fost salutați de Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei, 
Cosma, prim-vicepreședinte, 
alți membri ai Comitetului 
cutiv al Consiliului popular i 
cipal.

Au fost de față Pierre 1 
ambasadorul Franței la București, 
și membri ai ambasadei.

După o călătorie în nordul Mol
dovei, delegația Consiliului orașu
lui Paris a fost miercuri dimineață 
oaspete al Brașovului. Membrii de
legației au vizitat Muzeul culturii 
zpmânești din Scheii Brașovului, 
vechiul monument arhitectonic 
Biserica Neagră și stațiunea turis
tică internațională Poiana Brașov.

Președintele Consiliului munici
pal Brașov, Constantin Șuțu, a o- 
ferit un dineu în onoarea președin
telui Consiliului orașului Paris și 
a celorlalți membri ai delegației. 
La dineu au luat parte Dumitru 
Popa, primarul general al Capita
lei, și reprezentanți ai organelor de 
stat din Brașov.

la invitația Con- 
al municipiului

aeroportul Bucu-

, Ion 
și de 
Exe- 

muni-

Pelen,

MINISTRUL AGRICULTURII 
ȘI SILVICULTURII 

A PLECAT IN R. D. GERMANA
Miercuri seara a plecat în R. D. 

Germană ministrul agriculturii și 
silviculturii, Angelo Miculescu, 
care, la invitația președintelui 
Consiliului producției agricole și a 
industriei alimentare, Georg 
Ewald, va participa la deschiderea 
celei de-a XVIII-a expoziții a 
R. D. Germane „Agra ’70“ de la 
Leipzig Markkleeberg.

La plecare, în Gara de Nord, 
erau prezenți adjuncți ai ministru
lui, precum și Ewald Moldt, amba
sadorul R. D. Germane la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

PLECAREA 
MINISTRULUI CULTURII 

ȘI ARTELOR DIN IRAN

reștf-Otopeni", au fost prezenți 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și alte per
soane oficiale române, precum și 
Soltan H. V. Sanandaji, ambasado
rul Iranului la București.

★
Miercuri după-amiază s-a 

poiat în Capitală delegația 
siliului General A.R.L.U.S., 
dusă de acad. Ștefan Milcu,
președinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, membru în Bi
roul Consiliului General A.R.L.U.S., 
care, la invitația Asociației de prie
tenie sovieto-române, a făcut o vi
zită în Uniunea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni, delegația a fost în- 
tîmpinată de Mihail Roșianu, pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., de membri și activiști 
ai Consiliului General A.R.L.U.S.

Erau prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii 
București, și membri

★
8 și
Capitală lucrările 
Consfătuiri a pre-

Sovietice la 
ai ambasadei.

9 iunie s-au

Sesiunea Consiliului
de administrație al P.N.U.D

Uniunii Sovietice
CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

al cincina- 
fie date în 
de 800 de 

Pînâ acum 
economică

Ministrul culturii și artelor din 
Iran, Mehrdad Pahlbod, și persoa
nele oficiale care îl însoțesc au vizi
tat miercuri — ultima zi a prezen
ței oaspeților iranieni în România 
— Muzeul „Zambaccian", expoziția 
retrospectivă „Brâncuși" și alte ex- 
poz’4 . de artă din Capitală.

în aceeași zi, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macovei, a oferit 
un dejun în onoarea ministrului 
iranian.

După-amiază, delegația iraniană 
a părăsit Capitala. La plecare, pe 
aeroportul internațional „Bucu-

în zilele de 
desfășurat în 
celei de-a X-a 
ședinților camerelor de comerț din 
țările membre C.A.E.R. și R.S.F. 
Iugoslavia.

S-au discutat probleme legate de 
colaborarea camerelor de 
din aceste țări.

★
La invitația Ministerului 

rilor Externe al Republicii 
liste România, directorul general 
adjunct al afacerilor politice 
Ministerul Afacerilor Externe 
Italiei, Carlo Perrone Capano, 
soțit de Luigi Vittorio Ferraris, 
ful oficiului Europei de est, au 
cut o vizită la București, în perioa
da 8—10 iunie a.c.

Oaspeții au fost primiți de Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și au 
avut convorbiri cu Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului.

Discuțiile s-au referit la dezvol
tarea relațiilor bilaterale, coopera
rea și securitatea europeană și alte 
probleme internaționale de interes 
comun.

comerț

Aface- 
Socia-

din 
al 

în- 
șe- 
fă-

(Agerpres)

GENEVA 10. — Corespondentul
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
La Palatul Națiunilor din Geneva au 
început lucrările celei de-a X-a se
siuni a Consiliului de administrație 
al Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). în șe- . 
dința inaugurală, președintele sesiu
nii, W. Natorf (Polonia), a exprimat, 
in numele Consiliului, sentimentele 
de simpatie și solidaritate cu victi
mele calamităților naturale din Ro
mânia, ca și admirația față de efor
turile depuse de poporul român în 
vederea înlăturării urmărilor grave 
ale inundațiilor.

In discuțiile care au urmat, dele
gații U.R.S.S., Franței, Italiei, Elve
ției, R. F. a Germaniei, Japoniei, 
Cehoslovaciei, Republicii Panama, 
Suediei, Pakistanului. Republicii U- 
nițe Tanzania, Canadei' și Marii Bri-

tanii și-au manifestat, de asemenea, 
solidaritatea cu țara noastră și au 
cerut Administrației P.N.U.D. să exa
mineze posibilitățile de care dispune 
pentru a veni în sprijinul României, 
ca și al celorlalte țări afectate de 
calamități. Directorul general al 
P.N.U.D., Paul Hoffman, s-a referit 
la măsurile luate deja de acest orga
nism al O.N.U. în vederea ajutorării 
României și a declarat că aceste aju
toare vor continua.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței, 
reprezentantul României, Constan
tin Ene, a adus mulțumiri tuturor 
celor care și-au manifestat simpatia 
față de poporul nostru, exprimîn- 
du-și totodată recunoștința față de 
organizațiile internaționale care, din 
primul moment, au oferit ajutorul 
lor * în.,cadrulfacțiunilor de (solidarii 
tate internațională.

primei tranșe a combinatului de alu
mină din Acinsk a fost întregit con- 

veierul aluminiului siberian: mina da 
nefeline Kiia-Saltiri — combinatul 
de alumină Acinsk — uzina de alu
miniu Krasnoiarsk. După cum se 
știe, în întreaga lume materia primă 
din care se obține aluminiul indus
trial este bauxita. Savanții sovietici 
au pus la punct și au realizat în 
practică, pe scară industrială, pentru 
prima oară, aici la Acinsk, un pro
cedeu complex de prelucrare a nefe
linelor în oxid de aluminiu (alumi
na), ca produs principal, iar ca pro
dus secundar ciment, sodă și o serie 
de compuși ai potasiului. Este de 
menționat faptul că prețul unei tone 
de alumină obținută la Acinsk re
vine CU 20—40 la sută mai ieftin de- 
cît la alte uzine din țară care folo
sesc ca materie primă bauxita. Dacă 
numai cu trei ani în urmă Acinskul 
era un orășel provincial cu o popula
ție de numai 50 000 locuitori, acum el 
are 100 000, iar în viitorii cîțiva ani 
va ajunge la 230 000. Iată un ritm de 
creștere cu adevărat siberian. Noi 
capacități ale industriei aluminiului 
se adaugă anul acesta și in cadrul 
combinatelor de la Bratsk și Kras
noiarsk.

La Almalik, în Uzbekistan, a fost 
construită într-un timp extrem de 
scurt — numai un an — o mare în
treprindere chimică ce va da sute de 
mii de tone de îngrășăminte mine
rale pe an. Superfosfatul amonia- 
cal pe care îl produce conține 40 la 
sută fosfor și 11 la sută azot, fiind 
astfel un ingrășămint de trei-patru 
ori mai concentrat decît superfosfa- 
ții obișnuiți.

Pină la sfîrșitul anului în curs, se 
realizează alte noi fabrici de îngră
șăminte chimice cu o capacitate to
tală de opt milioane de tone în ca
drul combinatelor din Soligorsk, 
Berezniki. Solikamsk și în alte locuri.

1970 este anul în care se dezvoltă 
intens și industria de automobile. De 
pe porțile marii uzine din orașul To
gliatti vor ieși primele autoturisme. 
Alte capacități de producție vor intra

ORIENTUL APROPIAT
Incidente între unități iordaniene și palestiniene
AMMAN 10 (Agerpres) — Autori

tățile iordaniene au anunțat că. în ul
timele 48 de ore, în capitala țării și 
în împrejurimile acesteia au avut loc 
incidente între unități ale organi
zațiilor palestiniene de guerilă și for
țele armate iordaniene. Un comuni
cat difuzat de Ministerul de Interne 
confirmă că în urma incidentelor pe 
care le califică regretabile s-au 
semnalat victime. Agenția Reuter 
precizează că forțe palestiniene au 
atacat un post de poliție din Amman, 
palatul regal și alte obiective, iar u- 
nități ale armatei iordaniene au des-

chis focul asupra sediului Corrjsnda- 
mentului luptei armate palestiniene 
și împotriva unităților de guerilă.

Postul de radio Amman a anunțat, 
pe de altă parte, că reprezentanți ai 
autorităților iordaniene și ai Comite
tului Central care coordonează acti
vitatea organizațiilor palestiniene de 
rezistență s-au întrunit și au con
venit asupra unui plan de încetare a 
focului. După cum anunță însă agen
țiile de presă, nici una dintre cele 
două părți nu a respectat acest plan. 
Știrile transmise miercuri după-amia- 
ză informau că la Amman și în îm
prejurimile orașului schimburile de 
focuri continuă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 9 SPORT 9 SPORT In toiul campaniei electorale
Mexic '70 CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL ANGLIA FĂRĂ ZIARE

BRAZILIA ROMÂNIA 3-2 (2-1)
Transmit corespondența de față în 

reprize, chiar în mai multe decit a 
avut meciul România — Brazilia, pe 
care — date fiind miza lui deosebită 
și perspectivele de a se juca un fot
bal de zile mari — bănuiesc că l-au 
vizionat pe micul ecran sau l-au 
ascultat la radio dacă nu toți, oricum 
marea majoritate a celor ce îndră
gesc cu adevărat fotbalul. încep deci.

Tribunele de pe „Monumental Ja- 
lisoo“ sint pline, peste capacitatea 
lor maximă. Cifra spectatorilor — 
70 000. înainte de fluierul arbitrului 
austriac Marschal, la mijlocul tere
nului sint aliniate pentru a saluta 
mai întîi publicul următoarele for
mații. România : Adamache — Săt- 
măreanu, Lupescu, Dinu, Mocanu — 
Dumitru, Nunweiller — Neagu, Derti- 
brovschi. Dumitrache, 7_____ __
zilia : Felix — Carlos Alberto, Brito, 
Fontana, Everaldo “ ' '"
Piazza — Jairzinho, 
Paulo Cezar.

Minutele de început ale jocului a- 
parțin net fotbaliștilor brazilieni. 
Atacurile lor sint insistente, iar șu
turile la poartă destul de periculoase. 
Echipa noastră este nevoită să stea 
mai mult în defensivă. în minutul 8, 
un șut puternic al lui Paulo Cezar 
lovește bara. La scurt interval, Clo
doaldo încearcă din nou vigilența lui 
Adamache. La post, cu un reflex ex
traordinar, portarul formației noas
tre evită înscrierea golului. în minu
tul 19 însă, Adamache n-a mai putut 
interveni salvator ; la o lovitură li
beră de la aproximativ 18 m, Pole 
trage prin zid și mingea se odihnește 
in plasă. 1—0. Trei minute mai tir- 
ziu, scorul se majorează. Jairzinho, 
după ce pătrunde în careu, driblează 
și trage pe jos ; mingea trece pe sub 
Adamache și intră din nou în poartă, 
2—0 pentru Brazilia. La foarte scurt 
timp, echipa noastră are una din 
puținele dar foarte marile ocazii de 
a reduce handicapul. Dumitrache, în 
careu, trecut de Brito și singur cu 
mingea la picior, vrea să ridice min
gea peste portarul Felix. Se afla

Lucescu. Bra-
— Clodoaldo, 
Tostao, Pel6,

DE
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la numai 6 m, foarte bine plasat. 
Execuția sa este defectuoasă, mingea 
trecînd peste bară. O schimbare în 
formația română. Răducanu ii ia lo
cul lui Adamache (min. 29).

Jocul fotbaliștilor noștri capătă pe 
alocuri mai multă claritate. în atac 
pasele sint precise, apărarea brazilie
nilor fiind pusă la încercare. Scorul 
se modifică în minutul 34. Spre bucu
ria noastră, a tuturor, autorul acestui 
al treilea gol al meciului este Dumi
trache. Deși flancat strîns, din dreap
ta și din stingă, de fundașii centrali 
adverși, Dumitrache insistă în a ur
mări mingea primită de la Dumitru 
și reușește s-o lovească puternic cu 
stîngul, introdueînd-o în poarta lui 
Felix. Brazilia conduce doar cu un 
punct. Pină Ia pauză sînt momente 
de dominare românească. Cu pase 
lungi, în adincime, „tricolorii" pă
trund relativ ușor pînă în apropierea 
porții braziliene.

Repriza secundă. Lupta este egală. 
Am putea spune chiar că echipie
rii noștri au un plus de inițiativă, 
sînt mai des în fața porții adverse. 
Brazilienii, pe contraatac, rămîn to
tuși destul de periculoși. De o parte 
și de alta însă se obțin doar cor- 
nere. în minutul 60, Pele — faul- 
tîndu-1 evident pe Dinu — își creea
ză prin aceasta un avantaj și tri
mite mingea în plasa lui Răducanu. 
Golul nu este valabil, arbitrul dic- 
tînd lovitură liberă în favoarea e- 
chipei române. Peste cinci minute, 
același Pele avea să înscrie un gol 
perfect, în urma unui corner de pe 
partea dreaptă. 3—1 pentru Brazilia, 
în echipa noastră intervine o nouă 
schimbare ; intră Tătaru, iese Du
mitrache. Noul intrat își face ime
diat simțită prezența prin cîteva șu-

turi extraordinare la poarta lui Fe
lix. Mai sint zece minute. Fotbaliș
tii noștri nu renunță la luptă. Atacu
rile sînt întărite prin participarea fun
dașilor. Sătmâreanu, plecat în ofensi
vă, centrează excepțional. Dem- 
brovschi preia cu capul în gol : 3—2 ! 
Este minutul 83. Bravo, băieți !

Mereu încurajați de admirabilul 
public mexican, îneîntat parcă de 
avîntul cu care echipa noastră își 
dispută șansele în fața acestei for
mații de celebrități ale fotbalului 
mondial, jucătorii români atacă con
tinuu. Tătaru încearcă din nou poar
ta lui Felix. Doar printr-un salt 
miraculos poate evita portarul brazi
lian ca mingea să nu intre în gol. 
Aproape de final, Tostao are o mare 
ocazie, rămînînd singur, doar cu 
Răducanu în față. Portarul nostru îi 
plonjează la picioare. Brazilia — țara 
cu cel mai răspîndit fotbal, dețină
toare de două ori a titlului suprem
— ciștigă la limită în fața echipei 
române : 3—2.

Previziunile 
titoare 
dintr-o 
anunță
— ceea 
fășurarea meciurilor. Cerul 
de albastru, de obicei, aci în Mexic
— s-a acoperit de nori grei. Din mo
ment în moment, ploile sint aștepta
te ! Vestea nu bucură pe nimeni, fot
baliștii, aproape cu toții, preferind 
timpul frumos, senin, deși, cum prea 
bine se știe, căldura excesivă 
pus pe mulți în dificultate.

Pentru astăzi atît. Voi reveni mîine.

meteorologice, liniș- 
acum, ah devenit 
îngrijorătoare ; se 
chiar și grindină

pină
dată 
ploi, 

ce, desigur, va influența des- 
atît

REZULTATE TEHNICE

IC
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U.R.S.S. — Salvador 2—0 
(0—0) ; Suedia — Uruguay 1—0 
(0—0) ; Brazilia — România 3—2 
(2—1) ; R.F.G. — Peru 3—1 (3—1)

Miercuri, la Moscova, sub înaltul pa
tronaj al ziarului ,,Pravda", organ al 
C.C. al P.C.U.S., au început întrecerile 
din cadrul unuia dintre cele mai inte
resante concursuri atletice internațio
nale. Competiția, aflată la cea de-a 
treia ediție, se distinge prin faptul că 
înmănunchează numai probe de aler
gări, toate probele, feminine și 
masculine, de sprint, semi-fond, fond și 
specializate, cu excepția maratonului.

Ieri după-amiază, pe stadionul central 
„V. I. Lenin", cuvîntul de deschidere 
a întrecerilor a fost rostit de tov. 
M. V. Zimianin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., redactor șef al ziarului „Prav
da", care a urat noi succese sportive 
celor peste 500 de concurenți, reprezen- 
tînd culorile atletismului din 10 țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia, Finlanda, Japo
nia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S. Din par
tea țării gazde sînt înscriși și alergă
tori consacrați dar și un mare număr 
de tineri și foarte tineri atleți, grupați 
în 20 de echipe reprezentative ale celor 
mai cunoscute cluburi sovietice. Cîști- 
gătorii tuturor probelor vor fi distinși 
cu trofeele ziarului ,,Pravda". Pînă la 
ora cînd transmit au intrat în posesia 
distincțiilor sportive : Viktor Miasnikov 
(,,Dinamo" Minsk) la 400 m garduri, cu 
51,4 sec. ; Michel Zerbes (R.D.G.) la 
400 m plat, cu 47,2 sec. ; Vladislav Sa- 
peia (,,Trud“-Moscova) la 100 m plat, 
cu 10,4 sec. ; Nadejda Bezfamilnaia 
(„Sovetskaia Armia" Moscova) la 100 m 
plat, cu 11,7 sec. ; Tatiana Antarian 
(,,Burevesnik"-Alma Ata) la 100 m gar
duri, cu 13,9 sec. Cea mai spectaculoa
să probă se anunță a fi clasica alerga
re de fond pe 10 000 m, întrecere care 
va avea loc joi seară. După cum pre
vede fostul recordmen mondial Piotr 
Bolotnikov, întîietatea și-o vor disputa 
Jurgen Haase (R.D.G.), cîștigătorul din 
ediția trecută, și Stepan Baidiuk 
(U.R.S.S.), ambii talonați de un puter
nic grup de tineri fondiști sovietici.

Valeriu MIRONESCU

LONDRA 10 (Agerpres).— Cu nu
mai o săptămînă înainte de data ale
gerilor generale de la 18 iunie, parti
dele politice din Marea Britanie sînt 
lipsite de unul din importantele mij
loace de propagandă — presa. Ca 
urmare a eșecului convorbirilor, pur
tate marți, de peste 13 ore, intre re
prezentanții patronatului și cei ai 
sindicatului de ramură „Sogat", 
miercuri și-au suspendat apariția 18 
ziare, cu un tiraj total de 40 milioa
ne de exemplare. Singurul cotidian 
apărut miercuri dimineață a fost 
„Morning Star", organul Partidului 
Comunist din Marea Britanie.

O eventuală soluționare a acestui 
neașteptat conflict ar cintări mult in 
balanța șanselor laburiste în cadrul 
confruntării de la 18 iunie, in timp 
ce un eșec al negocierilor ar putea 
determina prelungirea cu aproape 
trei săptămini a „liniștii" din Fleet 
Street, cartierul general al presei 
londoneze.

Situația 
din Argentina

Moscova

BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 
Situația din capitala argentineană se 
menține calmă după demiterea fos
tului președinte, generalul Juan Car
los Ongania. Marți a avut loc instala
rea oficială a noii junte, formate din 
comandanții celor trei armate care au 
preluat puterea.

în legătură cu viitorul președinte, 
în cercurile politice argentinene se a- 
firmă că șansele cele mai mari de a 
ocupa acest post le are generalul Osi
ris Villegas, fost comandant al Con
siliului securității naționale, în pre
zent ambasador în Brazilia. De altfel, 
el s-a și întors la Buenos Aires luni, 
imediat după demiterea lui Ongania. 
Un alt posibil succesor ar putea fi, 
potrivit acelorași cercuri, Jose Rafael 
Caceres Monie, fost ministru al apă
rării în cabinetul generalului On
gania. EI a fost numit deja ministru 
de interne.

In anul acesta, ultimul 
lului în curs, urmează să 
funcțiune nu mai puțin 
unități industriale mari, 
au fost înscrise pe harta
a Uniunii Sovietice zeci și zeci de noi 
furnale și oțelării, centrale electrice, 
alte uzine și fabrici, conducte magis
trale — care îmbogățesc în continu
are patrimoniul industrial al țării, 
pun în valoare imensele ei resurse 
naturale.

Printre unitățile siderurgice intrate 
în funcțiune în ultima vreme se nu
mără și combinatul de înnobilare a 
minereului de fier Dneprovsk din re
giunea Poltava, care va livra anul 
acesta 2 500 000 tone de concentrat cu 
un conținut de fier de 64,5 la sută. 
După ce va atinge întreaga capaci
tate proiectată, combinatul va da a- 
nual aproape 7 500 000 tone de con
centrat. Intrarea în funcțiune a pri
mei tranșe a combinatului marchează 
începerea exploatării unui nou și 
important zăcămînt de minereu de 
fier din zona anomaliei magnetice 
Kremenciug — prelungire a binecu
noscutului bazin Krivoi-Rog.

Doar cu un an și ceva în urmă, 
excavatoristul Anton Buriaciok ri
dica prima cupă de pămînt de pe 
locul unde se înalță acum noul fur
nal din cadrul combinatului meta
lurgic Enakievo din Donbass, cu o 
capacitate de 1386 de metri cubi. 
Primele șarje au fost elaborate aici 
în februarie. Anual, furnalul va pro
duce 925 000 tone de fontă. La com
binatul siderurgic din Karaganda, a- 
lături de furnale, cuptoare Martin și 
laminoare de tablă, a apărut in 1970 
și o secție de convertizoare cu oxigen, 
cea mai puternică unitate de acest 
gen din Uniunea Sovietică. La rea
lizarea ei și-au adus contribuția 30 
de institute de cercetări științifice și 
200 de uzine din întreaga țară. Tot 
in acest an urmează să fie date în 
exploatare, în cadrul marelui centru 
siderurgic al Kazahstanului, încă un 
furnal de 2700 metri cubi și o nouă 
baterie de cocs.

A început să producă și fabrica de ___ __________ __________
țevi 'audăte din orașul Voljski. Eâ jn. funcțiune lă' ilziheîe de autorno- 
livrează tuburi de oțel cu diametre ...... " "
de 1220 și 1420 de milimetri pentru 
industria gazelor naturale. Anul a- 
cesta și la începutul anului viitor 
vor fi instalate la uzina de pe malul 
Volgăi zece agregate de sudare con
tinuă a țevilor pentru transportul de 
gaze. Un laminor de țevi a intrat în 
funcțiune, de asemenea, la uzina 
metalurgică din Nikopol, în regiunea 
Dnepropetrovsk. întregul proces teh
nologic de fabricare, calibrare și fi
nisare a țevilor este automatizat și 
mecanizat. Laminorul va produce 
anual sute de mii de tone de țevi cu 
diametre între 30 și 102 milimetri, 
destinate diferitelor ramuri ale eco
nomiei naționale.

Recent a fost pus sub sarcină ulti
mul agregat — cel de-al zecelea — 
cu o putere de 500 000 kW, la hidro
centrala de la Krasnoiarsk. Astfel, 
gigantul energetic de pe lenisei a a- 
tins capacitatea proiectată de cinci 
milioane kilowați, ocupînd locul în- 
tîi în ierarhia centralelor existente 
în lume. Proporțiile construcției 
hidroenergetice siberiene sint intr-a
devăr impresionante : Barajul are 
o lungime de 1150 de metri și o 
înălțime de 124 metri. în spatele lui, 
Ieniseiul și-a ridicat nivelul apelor 
cu aproape o sută de metri, formind 
marea Krasnoiarskului cu o supra
față de două mii de kilometri pă- 
trați. Fiecare agregat de la 
Krasnoiarsk produce tot atîta e- 
nergie cit dă întreaga hidrocentrală 
de pe Nipru. Barajul care zăgăzu- 
iește marele fluviu siberian nu va 
împiedica navigația : navele vor fi 
transbordate peste el cu ajutorul u- 
nui lift gigantic. Aflîndu-se în cen
trul unei regiuni cu mari bogății mi
nerale și forestiere, hidrocentrala de 
la Krasnoiarsk va deveni în viitor 
inima energetică a unui mare com
plex industrial, iar marea creată aici 
de mina omului va permite irigarea 
unor vaste suprafețe agricole. Anul 
acesta intră în funcțiune capacități 
noi, de termo și hidrocentrale, aproxi
mativ egale cu șapte planuri 
GOELRO.

O dată cu intrarea în funcțiune a

bile și autocamioane din Ulianovsk, 
Gorki și din Urai.

Capacități noi se instalează în ca
drul unor fabrici de ciment, în ve
derea asigurării unui spor de pro
ducție de peste opt milioane tone.

Una dintre cele mai mari fabrici 
de produse lactate din U.R.S.S. a in
trat în funcțiune la începutul anului 
în orașul Voronej. Ea prelucrează 
într-un singur schimb 225 de tone de 
lapte. Procesul de producție se des
fășoară in întregime în sistem în
chis, nicăieri miinile muncitorilor nu 
ating produsele. In diferite orașe iși 
vor începe activitatea productivă alte 
numeroase unități ale industriei u- 
șoare și alimentare : combinate tex
tile, fabrici de mezeluri, de conserve, 
de zahăr.

Prima tranșă a conductei „Aurora 
boreală" cu o lungime de 1500 km pe 
traseul Vuktil-Uhta-Torjok, dată re
cent în exploatare, asigură transpor
tul gazelor extrase din zăcămîntul 
Vuktil, din Republica Autonomă 
Komi, pină la rețeaua de conducte 
care aprovizionează Moscova, Lenin
gradul, Cerepovețul. Pină la 9 mai, 
prin această arteră nordică de oțel a 
și fost pompată o cantitate de două 
miliarde metri cubi de gaze, iar pină 
la sfirșitul anului, din schela Vuktil 
vor fi pompate alte șase miliarde 
metri cubi de gaze. Se lucrează din 
plin la instalarea celui de-al doilea 
fir, paralel, al conductei din tuburi 
cu un diametru de 1220 milimetri, iar 
specialiștii institutului leningrădean, 
„Ghiprospetzgaz" au început proiec
tarea tranșei a treia a „Aurorei bo
reale" pe porțiunea Nadim (regiunea 
Tiumen) — Uhta, pe care se vor 
scurge spre zonele industriale și dens 
populate din centrul U.R.S.S. gazele 
extrase din colosalele zăcăminte 
Siberiei apusene.

Am menționat aci doar cîteva 
cele 800 de puncte noi care se 
scriu pe harta industrială a U.R.S.S. 
în 1970 ; dar ele sugerează elocvent 
amploarea muncii pe care o desfă
șoară milioanele de constructori ai 
comunismului pentru a înfăptui pre
vederile ultimului an al cincinalului.

Omul și automatele
în Cosmos

MOSCOVA (de la corespondentul 
nostru).

In cursul celei de a 9-a zile de zbor 
cosmonauții de pe nava „Soiuz-9“ au 
efectuat in continuare experimente 
tehnice și cercetări medicale. In 
timpul rotațiilor 127 și 128 ei au în
cercat un înregistrator stelar care 
funcționează pe un nou principiu. A- 
flindu-se in partea umbrită a Pămin
tului, ei au căutat cu acest aparat 
steaua Vega, apoi, cu ajutorul lui, au 
orientat nava in direcția stelei. Noua 
poziție a navei a fost menținută in 
continuare cu ajutorul motoarelor de 
orientare și al instalațiilor girosco
pice. După o întreagă rotație, înre
gistratorul a „prins" din nou steaua 
Vega.

Cosmonautul A. Eliseev, candidat 
in științe tehnice, se ocupă intr-un 
articol publicat în „Izvestia" de co
laborarea omului cu automatele in 
Cosmos. Activitatea tuturor navelor 
automate, scrie Eliseev, este strict 
programată. Ele pot efectua cercetări 
numai cu acele metode care sînt în
scrise in „memoria" sistemelor 
lor de comandă, pot îndeplini nu
mai acele comenzi care au fost 
prevăzute de constructorii lor ve 
pămint. Dar 
urmează să fie

dacă metodica abia 
elaborată 1 Dar

ale

din 
în-

dacă trebuie ca ea să fie schim
bată in timpul experimentului ? 
In asemenea cazuri participarea omu
lui este considerabil mai prețioasă de
cit programul automat. Omul desco
peră adesea fenomene a căror stu
diere nu a fost prevăzută. Eliseev 
precizează că termenul „comandă ma
nuală" nu trebuie înțeles ad literam 
pentru că, acționînd asupra minerelor 
de comandă, cosmonautul nu acțio
nează direct asupra navei și pentru că 
respectivele minere sint la rindul lor 
doar dispozitive de comandă ale sis
temului semiautomat.

O dată cu dezvoltarea tehnicii, nu
mărul sistemelor de comandă manu
ală se va reduce, eliberind astfel e- 
chipajul de pierderea neproductivă 
de timp și de eforturi. De pe acum 
sint total automatizate toate acela 
sisteme de comandă care funcțio
nează neîntrerupt în cursul zborului 
sau pe o mare parte a lui.

,.COSMOS-364“. în Uniunea Sovie
tică a fost lansat la 10 iunie satelitul 
artificial al Pămintului „Cosmos-364", 
destinat continuării explorării spa
țiului cosmic. Aparatele instalate la 
bordul satelitului funcționează nor
mal.



VIZITA DELEGAȚIEI M. A. N.

Șl A CONSILIULUI DE STAT

IN R. P. CHINEZĂ
Continuarea convorbirilor dintre tovarășii 

Ciu En-iai, Kan Șen și tovarășul Emil Bodnaraș
PEKIN 10. — Corespondență de 

la Ion Fîntînaru și Ion Gălățeanu : 
La 10 iunie, la Pekin au continuat 
convorbirile între tovarășii Ciu En- 
iai, membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, premier al Consiliului 
de Stat, Kan Șen, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, și tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vicepre

Popas în Comuna populară „Huan Tu Kan“
Delegația Marii Adunări Naționale 

și a Consiliului de Stat ale Republicii 
Socialiste România, care se află la 
Pekin într-o vizită de prietenie la 
invitația Partidului Comunist Chinez 
și a Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari din 
Întreaga Chină, au vizitat miercuri 
dimineața Comuna populară „Huan 
Tu Kan" din suburbiile capitalei.

La sosire, la sediul comunei, dele
gația a fost întîmpinată de Yu Uen- 
<zen, președintele Comitetului Revo
luționar, secretarul organizației de 
partid, de alte cadre de conducere, 
precum și de numeroși membri ai 
comunei, care fluturau stegulețe ro
mânești și chineze, scandau lozinci 
închinate prieteniei dintre poporul 
chinez și poporul român.

Yu Uen-cen a făcut o scurtă pre
zentare a comunei, arătînd că ea este 
formată din 11 brigăzi de producție, 
106 echipe, dispune de 5 ateliere 
pentru realizarea de unelte agricole 
și efectuarea de reparații, are o su
prafață agricolă de 3 000 ha. El a 
relevat dezvoltarea continuă a co
munei de la înființarea sa ; în pre
zent, ea este înzestrată cu 17 trac
toare mari, 40 tractoare mici pentru 
lucrări de întreținere a culturilor le
gumicole, peste 40 de camioane, 600 
atelaje. Campania de irigații s-a 
extins continuu, foltisindu-sb, în pri
mul rînd, apa din fîntini. Astăzi, 23 
la sută din terenurile cultivate sînt 
irigate, ceea ce a făcut ca producția 
medie să crească la peste 300 kg la 
mu (1 mu egal 0,06 ha).

Delegația a vizitat apoi diferite 
sectoare și a primit ample explicații 
privind procesul de producție. Pre
tutindeni, membrii comunei popu
lare au făcut oaspeților români o 
primire prietenească, cordială, măr
turie a sentimentelor de stimă și 
respect reciproc, a relațiilor trainice 
ce există intre cele două partide, 
popoare și țări. Vizita s-a transfor
mat într-o manifestare vie a senti
mentelor de prietenie care leagă cele 
două țări.

In timpul vizitei, delegația a fost 
însoțită de Huang Tzo-cen, membru 

ședinte al Consiliului de Stat al1 Re
publicii Socialiste România.

La convorbiri au participat din 
partea chineză Huan Iun-șen, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, șef al Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de Elibe
rare, Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
iar din partea română, Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., amba
sadorul României în R.P. Chineză.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească și cor
dială.

supleant al C.C. al P.C. Chinez, co
misar politic al garnizoanei Pekin, 
secretar general al Comitetului Re
voluționar Pekin.

în cursul după-amiezii, delegația, 
însoțită de Li Cian, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, de Li Lien- 
cin, director adjunct în Ministerul 
Afacerilor Externe, a vizitat Fabrica 
textilă de bumbac nr. 3 din Pekin.

Numeroși muncitori au format, la 
intrarea în fabrică, un culoar viu. 
ovaționînd pe oaspeți și scandînd lo
zinci în cinstea prieteniei dintre 
poporul chinez și poporul român.

Fabrica textilă nr. 3 este una din
tre cele mai moderne unități de a- 
cest tip. în marea hală lucrează ne
întrerupt 3 200 de războaie, care rea
lizează anual peste 90 milioane metri 
țesături. Harnicul colectiv al fabri
cii de peste 6 000 de muncitori și 
funcționari, din care 70 la sută îl 
reprezintă femeile, a obținut în ul
timul an succese de seamă în îm
bunătățirea procesului de producție. 
Anul trecut, planul a fost îndeplinit 
cu 35 de zile înainte de termen și 
au fost aplicate peste 100 de inovații 
tehnice.

Rezultate de seamă au fost obți
nute și în primele cinci luni ale a- 
cestui an.

Ca și la comuna populară, texti- 
liștii au făcut o caldă primire so
lilor poporului român.

★
Seara, delegația M.A.N. și a Con

siliului de Stat ale Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, a participat la o 
gală de filme.

Au fost prezenți Kan Șen, Huan 
Yun-șen, Li Sien-nien și alte per
soane oficiale chineze. A participat, 
de asemenea, Aurel Duma, ambasado
rul român la Pekin.

Cu acest prilej, au fost prezenta
te filme documentare.

Știința - factor de bază 
al progresului

O cuvîntare a președintelui I. B. Tito
BELGRAD 10 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Plopeanu, transmi
te : în cadrul ședinței festive a Aca
demiei de Știință și Artă a R. S. Ma
cedonia, cu care prilej i-a fost înmî- 
nată diploma de membru de onoare 
al Academiei macedonene, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a rostit o cuvîntare în care a 
subliniat importanța și rolul științei 
ca forță de producție esențială în 
dezvoltarea societății. „Trebuie să a- 
cordăm importanța cuvenită dezvol
tării științei pentru ca aceasta să 
devină factorul de bază al politicii 
noastre economice și al progresului 
nostru general, a relevat vorbitorul. 
Știința ca forță de producție devine 
astăzi în lume unul din factorii cei 
mai importanți ai progresului. în 
același timp, ea reprezintă un impor
tant mijloc de socializare a producției 
și de înlăturare a deosebirilor dintre 
munca fizică și cea intelectuală. A- 
ceasta presupune continua ridicare a 
nivelului de cultură tehnică generală 
a poporului, în special a producăto
rilor direcți. Astfel, se creează calea 
eliberării omului din starea de 
nedezvoltare, a lichidării împărțirii 
în bogați și săraci".

Iosif Broz Tito a vorbit apoi despre 
lupta pentru pace, egalitate în drep
turi și suveranitate, pentru consoli
darea colaborării reciproce, despre 
efortul pentru asigurarea progresului

„Lupta poporului cambodgian 
urmărește reciștigarea libertății11

HANOI 10 (Agerpres).— Aflat în Republica Democrată Vietnam intr-o 
vizită oficială de prietenie, prințul Norodom Sianuk, șeful statului cambod
gian, președintele Frontului National Unit Kampuchea (F.U.N.K.), a acordat 
un interviu corespondentului nostru la Hanoi, Cornelia Vlad.
„Avem pentru politica României o 

mare admirație, care izvorăște din 
faptul că țara dv. sprijină cu consec
vență popoarele cărora le sînt scum
pe independența și libertatea. Aceas
tă admirație și prețuire se datorează 
politicii de independență promovată 
de ilustrul și iubitul dv. președinte, 
domnul Ceaușescu, de guvernul ro
mân", a declarat șeful statului cam
bodgian.

Referindu-se la situația din țara sa, 
Norodom Sianuk a relevat politica de 
neutralitate desfășurată de guvernul 
său, care a asigurat Cambodgiei, 
timp de 15 ani, libertatea, indepen
dența și progresul. „în pofida unor 
posibilități modeste, am reușit să a- 
sigurăm progresul țării tocmai pen
tru că am beneficiat de avantajele pe 
care le conferă pacea, libertatea și 
independența. Lovitura de stat din 18 
martie, urmată de intervenția Statelor 
Unite au distrus în numai două luni 
ceea ce realizasem in decursul unui 
deceniu și jumătate. Independența 
țării a fost încălcată nu numai de că
tre trupele americane, cî și de cele 
trimise de autoritățile de Ia Saigon 
și Bangkok. Lupta poporului cam
bodgian urmărește reciștigarea liber
tății noastre".

Referindu-se în continuare la lupta 
poporului khmer pentru reciștigarea 
independenței, suveranității, integri
tății sale teritoriale, prințul Sianuk a 
subliniat că toate păturile populației 
s-au ridicat în aceste zile împotriva 
intervenției străine. „Guvernul regal 
de uniune națională de sub egida 
F.U.N.K., a spus el, nu este un guvern 

tehnico-științifie pe care îl fac țările 
în- curs de dezvoltare.

Referindu-se în continuare la ne
cesitatea folosirii cuceririlor științei 
și tehnicii exclusiv în scopuri pașni
ce, președintele Tito a relevat :

„Din pipate sîntem astăzi martorii 
utilizării abuzive a științei. Multe 
din realizările omului — de la chi
mie, biologie, pînă la electronică și 
cercetările nucleare — sînt folosite 
pentru distrugerea oamenilor și a cu
ceririlor lor, așa cum este cazul astăzi 
în Vietnam, Cambodgia, Orientul 
Apropiat și în alte zone ale lumii. 
La fel ca toate forțele progresiste din 
lume, ne pronunțăm pentru o ase
menea utilizare a științei, inclusiv a 
energiei nucleare, care să folosească 
exclusiv scopurilor omului, progre
sului și bunăstării sociale".

în ce privește învățămîntul, a ară
tat Iosip Broz Tito, „trebuie să recu
noaștem deschis că el constituie una 
din marile noastre probleme. Sis
temul educativ și instructiv apli
cat în școlile și universitățile 
noastre nu este adaptat în sufi
cientă măsură la cerințele dezvol
tării noastre dinamice. Aceasta 
determină o lipsă de cadre de spe
cialiști, foarte necesari economiei și 
societății. De aceea, reforma univer
sității constituie o sarcină primor
dială în realizarea căreia trebuie să 
se angajeze toate forțele societății 
noastre".

în exil ; o parte din membrii săi, cei 
mai marcanți, se află în țară, asigu
rând în mod efectiv exercitarea auto
rității sale asupra unei părți impor
tante a teritoriului țării, inclusiv în 
zone aflate sub ocupația inamicului. 
O altă parte a guvernului îndepli
nește în afara granițelor țării sarcina 
urgentă de a face cunoscută în lume 
adevărata situație din Cambodgia, 
obținînd sprijinul populației lumii 
față de cauza poporului khmer".

Documentul final al Conferinței la 
nivel înalt a popoarelor din Indo
china — a apreciat Norodom Sianuk, 
a consfințit solidaritatea militantă a 
Vietnamului, Laosului și Cambodgiei, 
constituind o cartă a actualei lupte 
și, în același timp, a transformării 
Indochinei într-o regiune a păcii, 
securității, progresului și prosperită
ții-.

„Sîntem recunoscători tuturor po
poarelor care sprijină cauza noastră, 
a declarat în încheierea interviului 
prințul Sianuk. Sîntem deosebit de 
recunoscători acelora care ne ajută 
în modul cel mai efectiv prin recu
noașterea oficială a guvernului nostru 
și printre aceștia vrem să cităm nu
mele curajosului și eroicului popor 
român".

★
PEKIN. — Norodom Sianuk, șeful 

statului cambodgian, președintele 
Frontului Unit Național al Cambod
giei, care împreună cu premierul 
Penn Nouth și alte persoane oficiale 
a făcut o vizită în R.D. Vietnam, a 
sosit la Pekin.

AGENȚIILE 

DE PRESĂ 

TRANSMIT:
0 reuniune consacrată 

relațiilor economice fran
co-române, organizată de Cen
trul de studii și documentare econo
mică și socială (C.E.D.E.S.), care gru
pează pe reprezentanții celor mai 
mari organisme economice și finan
ciare din Franța, a avut loc la Pa
ris. Lucien Neuwirth, deputat, 
președintele Grupului de prietenie 
franco-român din Adunarea Națio
nală Franceză, care a prezidat reu
niunea, a subliniat că ea are loc în 
preajma vizitei oficiale în Franța a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. Vor
bitorul a evocat apoi evoluția favo
rabilă a schimburilor economice fran
co-române în continuă dezvoltare, re
glementate prin acordurile economice 
bilaterale.

Faza preliminară a schim
bului de păreri dintre re
prezentanții guvernelor R. 
F. a Germaniei și R. P. Po
lone a luat sfîrșit miercuri. Cele 
două părți au căzut de acord să trea
că la discutarea și elaborarea dife
ritelor formulări referitoare la acor
dul cu privire la bazele normalizării 
relațiilor reciproce dintre R. F. a 
Germaniei și R. P. Polonă. Următoa
rea întîlnire va avea loc la Varșo
via, în a doua jumătate a lunii iulie.

Președintele Austriei, dr. 
Franz Jonas, a sosit miercuri 
după-amiază la Sofia într-o vizită 
oficială, la invitația lui Ghiorghi 
Traikov, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare, și a lui Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria. El este în
soțit de ministrul afacerilor externe 
al Austriei, dr. Rudolf Kirchschlăger, 
și de alte persoane oficiale. în cursul 
aceleiași zile, președintele Austriei, 
dr. F. Jonas, a făcut o vizită proto
colară lui Ghiorghi Traikov și lui 
Todor Jivkov.

Consiliul de Securitate 
al O.N.U. a adoptat marți în unani
mitate hotărîrea de a prelungi man
datul forțelor O.N.U. în Cipru pen
tru o nouă perioadă de șase luni, 
pînă la 15 decembrie 1970.

Ce-a de-a patra rundă a 
schimbului cvadripartit de 
păreri privind Berlinul oc
cidental 8 avut loc La 
întîlnire au participat ambasadorul 
U.R.S.S. în R.D. Germană și ambasa
dorii Statelor Unite, Marii Britanii 
și Franței în R.F. a Germaniei, care 
sînt în același timp și șefii organelor 
militare de administrație din Berlinul 
occidental ale celor trei țări.

Nguyen Thi Binh, minis
trul afacerilor externe 81 Gu- 
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud,care 
face o vizită oficială la Praga, a avut 
o întrevedere cu ministrul afacerilor 
externe al R.S. Cehoslovace, Jan 
Marko. Cu această ocazie, cei doi 
miniștri au discutat unele aspecte 
ale situației politice actuale, îndeo
sebi din zona Asiei de sud-est.

EXPRESIE
A SOLIDARITĂȚII FRĂȚEȘTI 

ROMÂNO COREENE
între 3 și 8 iunie, delegația Marii 

Adunări Naționale și a Consiliului de 
Stat ale Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, a făcut o vizită de prie
tenie în Republica Populară Demo
crată Coreeană, la invitația Adună
rii Populare Supreme și Prezidiului 
Adunării Populare Supreme Co
reene.

Poporul român a luat cunoștință cu 
satisfacție de primirea călduroasă fă
cută oaspeților români în Coreea 
prietenă. Cordialitatea cu care au 
fost întimpinați pretutindeni, pri
mirea de către tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului de mi
niștri al R.P.D. Coreene, convorbirea 
prietenească avută cu acest prilej, 
precum si întrevederea cordială cu 
tovarășul Țoi En Ghen, membru al 
Prezidiului Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme, au de
monstrat convingător sentimentele de 
prietenie tovărășească ce unesc po
poarele român și coreean, dorința co
mună de a acționa pentru strîngerea 
continuă a legăturilor dintre ele.

Vizitele făcute de delegația româ
nă la Phenian, la Wonsan și în alte 
localități, în întreprinderi industriale, 
unități agricole și așezăminte de cul
tură au oferit reprezentanților po
porului român posibilitatea de a cu
noaște nemijlocit aspecte ale realită
ților de astăzi din Coreea populară, 
succesele poporului coreean în con
struirea socialismului, de a se în- 
tîlni cu diferiți reprezentanți ai 
vieții publice, cu oameni ai muncii, 
de a se informa asupra preocupări
lor muncitorilor, țăranilor, intelectua
lilor din țara prietenă, au prilejuit, 
atît oaspeților cît și gazdelor, ma
nifestarea reciprocă a sentimentelor 
de prietenie care leagă cele două po
poare.

Afecțiunea și simpatia cu care de
legația României socialiste a fost 
primită și înconjurată pretutindeni 
constituie o expresie a solidarității 
internaționaliste dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, a conștiin
ței lor comune că aceasta slujește 
atît intereselor fiecăruia dintre ele, 
cît și intereselor fundamentale ale 
luptei pentru victoria cauzei socialis
mului și păcii.

Poporul român urmărește cu sim
patie și se bucură sincer de realiză
rile remarcabile obținute de poporul 
frate al Republicii Populare Demo
crate Coreene, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, în frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen, în dezvol
tarea economiei și culturii, în ridica
rea nivelului de trai. Astăzi, Coreea 
populară prezintă imaginea unui stat 
socialist în plin avînt constructiv, cu 
o industrie în continuă și rapidă 
dezvoltare și diversificare, cu o agri
cultură în permanent progres ; înflo
resc învățămîntul, știința, arta ; crește 
capacitatea de apărare a eroicelor 
sale forțe armate, garantînd indepen
dența și suveranitatea țării. Toate 
acestea sînt o contribuție la întări
rea forței sistemului socialist mondial.

Simpatia și stima, respectul și 
lidaritatea reciprocă dintre popoare
le noastre au crescut și s-au dezvol
tat în procesul afirmării națiunilor 
noastre socialiste, al luptei pentru 
făurirea noii orînduiri. Dezvoltarea 
rodnică a relațiilor româno-coreene 
în toate domeniile de activitate își 

găsește expresie în diverse acțiuni 
de colaborare și sprijin reciproc pe 
plan politic, economic, tehnico-ști- 
ințific etc. Creșterea potențialului ce
lor două țări, diversificarea econo
miei lor oferă o bază trainică pentru 
amplificarea colaborării și coope
rării reciproc avantajoase, pentru 
intensificarea circuitului de bunuri 
materiale și spirituale dintre ele.

Relațiile statornicite între țările 
noastre socialiste se bazează pe prin
cipiile marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, ale suve
ranității și independenței naționale, 
egalității, neamestecului în treburile 
interne, întrajutorării tovărășești — 
principii pe care însăși viața, expe
riența practică le-au verificat și con
firmat ca fiind cheia dezvoltării unor 
raporturi prietenești.

Așa cum este cunoscut, de-a lun
gul anilor România și-a manifestat 
o caldă simpatie și sprijin față de 
lupta pentru libertate și independen
ța națională a poporului coreean, 
pentru respectarea drepturilor sale 
naționale fundamentale. România a 
dat dovadă de solidaritate activă și 
a sprijinit lupta dusă de poporul 
coreean împotriva agresiunii impe
rialismului american, în războiul de 
apărare a patriei, de apărare a drep
tului său la viață liberă, de sine st - 
tătoare, de apărare a ființei sale - 
ționale. Poporul român a fost, de 
asemenea, alături de poporul frate 
coreean în efortul și vasta activitate 
desfășurată pentru reconstrucția ță
rii, pentru lichidarea ruinelor prici
nuite de războiul de agresiune, pen
tru edificarea economiei socialiste. 
Poporul și guvernul român și-au 
manifestat și-și manifestă solidarita
tea deplină cu eforturile pentru uni
ficarea pașnică și democratică a Co
reei, sprijină în toate împrejurările, 
în Organizația Națiunilor Unite, ca 
și în alte organizații sau organisme 
internaționale, respectarea drepturi
lor legitime ale poporului coreean.

Evocînd prietenia dintre cele două 
popoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Se desfășoară rodnic rela
țiile noastre frățești cu Republica 
Populară Democrată Coreeană atit 
pe plan economic, cit și pe plan politie 
și cultural. Poporul român și poporul 
coreean sint legate printr-o prietenie 
sinceră, prin sentimente de stimă, 
respect reciproc și solidaritate în lup
ta pentru construirea socialismului. 
Sinteni convinși că progresul conti
nuu al construcției socialiste în cele 
două țări va fi însoțit de dezvoltarea 
tot mai largă a legăturilor dintre par
tidele, popoarele și țările noastre".

Bunele relații ale României cu 
R.P.D. Coreeană sînt o expresie a po
liticii constante a Partidului Comu
nist Român, a guvernului român, de 
dezvoltare a legăturilor multilaterale 
de prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste, de întărire a unității 
sistemului mondial socialist, a coeziu
nii mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Desfășurîndu-se pe fundalul rela
țiilor de trainică prietenie tovărășeas- ■ 
că, statornicite între cele două țări;’ 
această vizită a constituit o nouă con
tribuție la întărirea prieteniei româ
no-coreene, la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la sporirea sentimentelor 
de stimă și prețuire care leagă cele 
două popoare. Ea s-a înscris, tot
odată, ca o contribuție la cauza uni
tății țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le, la lupta pentru victoria socialis
mului și păcii în lume.

ÎNSEMNĂRI DIN FRANȚA

„Așteptăm cu interes această vizită"
în cercurile politice, economice și 

Ziaristice din capitala Franței vizita 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, este 
așteptată cu viu interes. Numeroa
se personalități franceze cu care am 
avut prilejul să discut în aceste zile 
au apreciat apropiata vizită a șefu
lui statului român ca un important 
eveniment politic ce va influența și 
mai mult cursul favorabil al rela
țiilor franco-române, pe multiple 
planuri.

„Atît eu, cit și toți colegii mei din 
grupul parlamentar Franța—Româ
nia, sîntem foarte fericiți că pre
ședintele dumneavoastră, dl. Nicolae 
Ceaușescu, va vizita Franța — mi-a 
declarat dl. Lucien Neuwirth, depu
tat, președintele grupului de prie

Dinamismul înnoirilor economice
împreună, 50 de milioane de 

francezi trăiesc aventura pasio
nantă a unei țări care își croiește 
noi dimensiuni economice. Imagi
nea familiară a Franței pitorești 
își pierde treptat contururile, fă- 
cind loc altei Franțe, pusă aproape 
în întregime sub imperativul indus
trializării accelerate, al moderniză
rii. al diversificării industriei.

Ritmul vertiginos al metamorfo
zărilor „hexagonului" — nume fa
miliar dat teritoriului Franței — 
schimbă nu numai geografia pro
ducției, dar și cea umană, socială.

Pe harta Franței au apărut 25 de 
noi orașe ; cele vechi s-au supradi
mensionat. Urbanizarea accelerată 
a trezit din somnolență cătune și 
comune ce își desfășurau liniștit 
viața la umbra clopotnițelor. Franța 
a intrat în era orașelor noi, durate 
nu în două milenii ca Parisul, Mar
silia sau Lyonul, ci în maximum 
citeva decenii. Megaliții de oțel și 
beton răsăriți în periferiile parizie
ne sau în noile centre industriale 
din țară se suprapun săgeților go
tice ale secularelor catedrale. Am 
întîlnit febra modernizării pe șo
sele jri de cite ori am străbătut 
hexagonul, cînd acul tabloului de 
bord indica sutele de noi kilometri 
ce lungeau autostrada. O mie de 
kilometri astăzi. Alte mii mîine, a- 

tenie franco-român din Adunarea 
Națională. Așteptăm cu interes a- 
ceastă vizită. Pentru noi, aceasta 
constituie mai mult decît o vizită de 
răspuns, ea înseamnă o afirmate a 
consolidării unei politici de coope
rare tot mai fermă și mai trainică. 
Sînt convins că ea va duce la re
zultate concrete și practice. Luni 
seara voi avea onoarea — și mă 
bucur de această onoare — să con
duc delegația 'parlamentarilor fran
cezi, deputați și senatori, din gru
purile de prietenie franco-română 
din Senat și Adunarea Națională, 
care vor saluta pe președintele 
Ceaușescu la Ministerul Afacerilor. 
Externe".

„Consider că vizita președintelui 
Ceaușescu în țara noastră este un 

dăugindu-se zecilor de mii de kilo
metri de panglică asfaltată pe care 
gonesc cele 13 milioane autovehi
cule ale Franței. O nouă hartă ru
tieră se desenează, impusă de rit
mul de aproape două milioane de 
automobile ce ies anual pe porțile 
uzinelor, cifră record siluind Franța 
pe locul al 5-lea ca producător în 
lume. Palmares la care uzinele „Re
nault" dețin recordul național și 
internațional.

Vorbind despre recordurile Fran
ței contemporane, îmi vine în 
minte momentul unic al zborului 
inaugural al lui „Concorde 001", 
țîșnind ca un fulger deasupra Ar
cului de Triumf. Sau momentele 
cînd am asistat la prima demon
strație a aerotrenului lui Bertin, 
cînd am trecut pe impresionantul 
pod suspendat de la Tancarville 
sau am străbătut interminabilul tu
nel de sub Mont Blanc. M-am nu
mărat printre cei dinții spectatori 
ai transformării „energiei albastre" 
in primii kilowați de electricitate 
la uzina maremotrlce de la Rance. 
Am pășit în fieful atomului, la 
Cadarache, intrind sub imaculatele 
cupole ale reactorilor unde pluto- 
niul 238, grație tehnicii avansate, 
devine aliatul omului.

Metamorfoze la scara economiei, 
a învățământului, a politicii turis- 

eveniment foarte important, care va 
contribui la dezvoltarea schimburi
lor franco-române — mi-a declarat 
la rîndul său dl. JACQUES MOU- 
CLIER, vicepreședinte al Centrului 
de studii și documentare economică 
și socială, care reprezintă principa
lele organisme economice franceze. 
Apreciez această vizită nu numai ca 
foarte importantă pe plan politic, 
dar totodată ca foarte utilă și pe 
plan economic. Oamenii de afaceri 
din Franța doresc in mod sincer să 
intensifice schimburile lor cu toate 
țările, și, firește, cu România, țară 
latină cu care avem vechi relații 
precum și numeroase puncte de 
tangență in evoluția civilizației po
poarelor noastre".

tice, și cite altele, atestînd 
puterea de adaptare la cele mai 
noi cuceriri tehnico-științifice. 
Mașinile de calculat electronice, 
uzinele atomo-electrice, rachetele 
„Diamant" — expresie a unei teh
nologii avansate — sînt puse în 
slujba independenței naționale — 
atit de scumpă dintotdeauna france
zilor.

In cursa adaptării la noile cerințe 
ale prezentului, la cele ale viitoru
lui, Franța dispune de nu puține 
atuuri: o populație tinără ; o po
ziție geografică remarcabilă ; mobi
lizarea largă a energiilor ; indus
trii noi „di vîrf“, eficace ; o solidă 
situație economico-financiară in
ternațională, în pofida anumitor 
greutăți interne ; o serie de reforme 
în curs ; refuzul francezilor de a-și 
expatria materia cenușie; o mină 
de lucru de calitate ; considerabile 
resurse agricole ; experiență teh
nică ; un prestigiu internațional bi
necunoscut ; spațiu și rezerve 
pentru noi proiecte de anvergură 
în vasta competiție tehnologică 
premergătoare anului 2 000. Iată tot 
atîtea jaloane ale vocației construc
tive a unui popor care aspiră la 
pace, cooperare și destindere inter
națională.

De la corespondentul nostru, 
Al. GHEORGHIU

PHENIAN 10 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la încheierea 
vizitei in R.P.D. Coreeană a delega
ției Marii Adunări Naționale și Con
siliului de Stat ale Republicii Socia
liste România, la Phenian a avut loc 
un miting închinat prieteniei româno- 
coreene.

Luind cuvîntul, Ciong Song II, 
vicepreședinte al Comitetului popu
lar coreean Phenian, a spus : Folo
sesc această ocazie pentru a trans
mite prin dumneavoastră poporului 
frate român și locuitorilor orașului 
București un salut prietenesc adresat 
din inimă de poporul coreean și de 
cetățenii orașului Phenian. In pre
zent, oamenii muncii din țara noas
tră fac pretutindeni o caldă primire 
solilor poporului frate român, petre- 
cînd împreună cu ei zile priete
nești. Poporul coreean dă o înaltă 
prețuire coeziunii cu poporul român 
de care este legat prin relații de pri
etenie frățească.

Referindu-se la lupta de eliberare 
a poporului român, la victoria insu
recției de la 23 August 1944, vorbitorul 
a spus : Eliberarea României de sub 
jugul fascismului constituie o victo
rie strălucită, dobîndită de poporul 
român în lupta sacră și îndelungată 
pentru libertate și independență și 
un eveniment radical care a deschis 
o nouă pagină în istoria poporului 
acestei țări. Făcînd referiri largi la 
succesele României în construcția so
cialismului, el a spus : Toate aceste 
succese sînt rezultatele muncii crea
toare desfășurate de clasa muncitoa
re și poporul român, care au luptat 
viguros pentru libertatea și fericirea 
poporului, ele constituind o bază pre
țioasă destinată prosperității și dez
voltării țării. Poporul coreean se 
bucură sincer de succesele obținute 
de poporul frate român și îl felicită 
în mod călduros. Noi urăm poporului 
român să obțină, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
noi succese în lupta pentru construi
rea societății socialiste dezvoltate. 
Vorbitorul și-a exprimat profunda 
compasiune și a dorit poporului ro
mân să înlăture cit mai grabnic dau
nele cauzate de inundații și să-și 
normalizeze viața.

Referindu-se la munca și lupta po
porului coreean, vorbitorul a spus : 
Imperialiștii americani trebuie să 
plece neîntîrziat cu trupele lor agre
soare și cu toate armele de ucidere 
din Coreea de sud, iar patria noas
tră trebuie să fie unificată, fără aici 
un amestec din afară, de către po
porul coreean însuși, în mod inde
pendent, pe principiul democratic și 
pe calea pașnică.

Sub conducerea clarvăzătoare a 
Comitetului Central al partidului, în 

frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, tra- 
ducînd în toate domeniile activității 
linia revoluționară a suveranității, 
independenței și autoapărării, po
porul nostru a dobîndit succese stră
lucite în revoluția și construcția so
cialistă prin care țara noastră, odi
nioară înapoiată, a fost transforma
tă într-o țară socialistă independen
tă, care dispune de o orînduire so
cialistă înaintată, o solidă economie 
națională de sine stătătoare, un pu
ternic sistem defensiv al întregului 
popor și o cultură națională înflori
toare.

Atît în timpul războiului pentru 
eliberarea patriei, împotriva agre
sorilor imperialiști americani, cît și 
în timpul reconstrucției de după răz
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boi, poporul frate român a acordat 
sprijin și ajutor material și m^.-al 
poporului nostru, și astăzi manifestă 
o fermă solidaritate cu lupta po
porului nostru pentru izgonirea im
perialismului american și unifica
rea patriei.

Profitînd de această ocazie, ex
prim o profundă recunoștință po
porului frate român pentru solida
ritatea fermă pe care o manifestă 
cu lupta dreaptă a poporului nostru.

Actuala vizită în țara noastră — a 
spus în continuare vorbitorul — a 
delegației Marii Adunări Naționale 
și a Consiliului de Stat ale Republi
cii Socialiste România, condusă de 
Emil Bodnaraș, constituie o mare 
contribuție la dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor de colaborare în
tre partidele, guvernele și popoare
le coreean și român. Sîntem 
convinși că relațiile de priete
nie și colaborare între popoarele 
țărilor noastre se vor întări și dez
volta tot mai mult pe baza princi
piilor marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, prin lupta 
comună pentru triumful cauzei socia
lismului, împotriva imperialismului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 

al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Transmițînd po
porului coreean, conducerii de partid 
și de stat a R.P.D. Coreene, din par
tea întregului popor român, a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu personal, 
un fierbinte salut tovărășesc și ex
presia celor mai alese sentimente de 
prietenie, stimă și prețuire, vorbito
rul a spus : „Legăturile dintre parti
dele și țările noastre s-au întărit 
continuu. Ideologia marxist-leninistă, 
comunitatea orînduirii pe care o edi
ficăm în țările noastre, lupta comu
nă împotriva imperialismului asi
gură dezvoltarea cu succes a rela
țiilor de prietenie frățească dintre 

popoarele român și coreean. Consta
tăm cu multă satisfacție că în proble
mele fundamentale ale construirii 
socialismului și ale mișcării comu
niste și muncitorești gîndim la fel. Tn 
aplicarea creatoare a învățăturii 
marxist-leniniste, potrivit condițiilor 
concrete din fiecare țară și, pe a- 
ceastă bază, în întărirea legăturilor 
cu toate celelalte țări socialiste, in 
afirmarea internaționalismului prole
tar păstrăm același atașament ne
clintit față de principiile fundamen
tale ale relațiilor dintre partidele 
comuniste și muncitorești, dintre ță
rile socialiste : egalitatea în drepturi, 
neamestecul în treburile interne, 
respectarea suveranității și a inde
pendenței, a dreptului fiecărui po
por, al fiecărui stat socialist de a-și 
elabora de sine stătător întreaga po
litică internă și externă. între po
poarele noastre există toate premi
sele ca relațiile pe plan politic, 
economic, cultural, tehnico-științific 
și în alte domenii să se dezvolte con
tinuu, ca prietenia româno-coreeană 
să se întărească, în interesul cauzei 
noastre comune — victoria socialis
mului".

în continuarea cuvîntării sale, 
tovarășul Emil Bodnaraș s-a referit 
la impresiile din timpul vizitei, subli

niind că delegația Marii Adunări Na
ționale și a Consiliului de Stat a 
avut posibilitatea să cunoască îndea
proape realizările obținute de po
porul frate coreean, sub conducerea 
partidului său, a putut constata pre
tutindeni un puternic entuziasm și 
elan revoluționar, o înaltă conștiință 
politică a oamenilor muncii — mîn- 
dri de marile succese obținute în anii 
ce au trecut de la proclamarea R.P.D. 
Coreene.

Călit în focul luptei împotriva duș
manului, exponent devotat al intere
selor naționale vitale, Partidul Mun
cii din Coreea este un detașament 
marxist-leninist puternic și încercat, 
strins unit în jurul Comitetului său 
Central, in frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen. „De la această tribună — a 
spus conducătorul delegației române 
— reafirmăm solemn deplina solida
ritate a poporului român cu aspira
țiile nobile ale poporului coreean de 
peste 40 de milioane — ca o singură 
națiune — de a trăi liber și indepen
dent într-o patrie unită și prosperă. 
Ne pronunțăm hotărît pentru retra
gerea trupelor americane din Co
reea de sud, pentru respectarea drep
tului sacru al poporului coreean de 
a-și rezolva singur problemele inter
ne, fără amestec din afară".

Referindu-se în continuare la po
litica externă a României, de prie
tenie. colaborare și alianță frățească 
cu toate țările socialiste, de dezvol
tare a raporturilor cu toate statele 
lumii, de luptă hotărîtă împotriva 
politicii imperialiste, a oricărui a- 
mestec în treburile interne ale po
poarelor, pentru respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a fi stăpîn pe 
destinele sale, vorbitorul a declarat : 
poporul și guvernul român afirmă 
solidaritatea lor activă cu lupta po
poarelor Vietnamului, Laosului și 
Cambodgiei. Cerem retragerea tru
pelor americane din Indochina, din 
Coreea de sud, din Taiwan. România 
se pronunță hotărît pentru restabi
lirea drepturilor în Organizația Na
țiunilor Unite ale Republicii Popu
lare Chineze, pentru admiterea 
necondiționată în această organizație 
a Republicii Populare Democrate 
Coreene, a Republicii Democrate 
Vietnam și a Republicii Democrate 
Germane.

în încheierea cuvîntării sale, tova
rășul Emil Bodnaraș a subliniat că 
discuțiile purtate cu tovarășul Kim Ir 
Sen și cu alți conducători de partid 
și de stat coreeni au fost deosebit de 
folositoare. „Plecăm cu convingerea 
fermă că, împreună, am adus o con
tribuție utilă la întărirea prieteniei 
strînse dintre partidele, țările și po
poarele noastre, la cauza socialismu
lui și a păcii".
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