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• întreținerea culturilor

• Recoltarea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul

DE PREȘEDINTELE FRANȚEI, 
GEORGES POMPIDOU

ziarului „Scînteia7

și insilozarea 

furajelor

în condițiile din acest an, lucrările agricole s-au aglome
rat și suprapus. Se reînsămînțează terenurile unde plantele 
au lost compromise ca urmare a inundațiilor sau a băltirii 
apelor, este la ordinea zilei prășitul, trebuie strînse și depo
zitate cu grijă iurajele. Printr-o temeinică organizare a mun
cii, toate acestea trebuie tăcute la timp.

PE PRIMUL PLAN
AL URGENȚELOR
ÎN AGRICULTURĂ
In aceste zile, !n agricultură se 

desfășoară intens reînsămînțarea su
prafețelor de teren unde culturile au 
fost calamitate și se execută lucră
rile de întreținere, tn pofida greu
tăților întimpinate din cauza ploilor, 
țăranii cooperatori și mecanizatorii au 
efectuat prima prașilă în proporție 
de 63 la sută la porumb, 93 la sută 
la floarea-soarelui, 91 la sută la sfecla 
de zahăr și 59 la sută la cartofii de 
toamnă. Multe unități au început pra- 
șila a doua, lucrare realizată pe mai 
mult de jumătate din suprafețele cul
tivate cu floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr și în proporție de 12—15 la 
sută pe terenurile cultivate cu po
rumb și cartofi. Se constată însă di
ferențe mari între o unitate agrico
lă și alta, între un județ și altul în 
ce privește ritmul de executare a 
lucrărilor de întreținere. La ora 
actuală, în unele județe din sudul 

x -ți, unde vegetația este mai avan- 
ată, sint suprafețe mari cu porumb 

care n-au fost prășite deloc. Care 
sînt cauzele care împiedică desfășu
rarea acestor lucrări ? Unii specia
liști și conducători de unități agri
cole aruncă totul pe seama ploilor 
abundente din ultima vreme. Este 
adevărat că a plouat mult Dar toc
mai acest lucru impune să se acorde 
mai multă atenție prășitului pentru 
a se evita îmburuienarea culturilor.

In județul Dîmbovița, potrivit si
tuației operative existente la direc
ția agricolă, pînă la 9 iunie, din 35 000 
hectare cu porumb, prima prașilă 
manuală nu se făcuse decît pe 9 736 
hectare. La legume, floarea-soarelui 
și sfecla de zahăr, situația este și 
mai necorespunzătoare : din 2 500 
hectare cultivate cu legume au fost

DECRET 
al Consiliului de Stat 

privind repartizarea în producție 
a absolvenților învățămîntului superior
Consiliul de Stat al Republicii 

Socialiste România a adoptat un 
decret cu priviră la repartizarea 
în producție a absolvenților învă- 
țămîntului superior de zi. Decre- 
.tul reglementează, pe baza unor 
criterii unitare, modul de organi
zare a acțiunii de repartizare, 
drepturile și obligațiile organiza
țiilor socialiste la care sînt repar
tizați absolvenții, precum și ale a- 
cestora, începînd cu promoția anu
lui universitar 1969/1970.

Decretul subliniază că, în con
formitate cu prevederile Constitu
ției privind dreptul la muncă al 
cetățenilor țării, statul nostru asi
gură tuturor absolvenților institu
țiilor de învățămînt superior loc 
de muncă, potrivit pregătirii do- 
bîndite de aceștia, organizațiile 
socialiste fiind obligate să folo
sească absolvenții în activități co
respunzătoare specialității pentru 
care au fost repartizați.

Repartizarea se face potrivit 
unui plan întocmit anual pe baza 
nevoilor de cadre ale județelor, 
ramurilor, subramurilor, domenii
lor economice și social-culturale, 
acordîndu-se prioritate absolută 

prășite numai 460 hectare, iar din 
1 500 hectare cu floarea-soarelui — 
numai 440 hectare. Faptul că după 
o lună și jumătate de la semănatul 
culturilor respective prașila nu s-a 
făcut decît în proporție foarte mică, 
explică de ce unele terenuri sînt 
îmburuienate, de ce plantele nu se 
dezvoltă cum trebuie. Se putea rea
liza mai mult ? Evident că da. La 
cooperativele agricole din Lungulețu, 
Crovu, Potlogi și Pițaru au ieșit în 
aceste zile la prășit cîte 500 coope
ratori, lucrările de întreținere a cul
turilor fiind pe terminate. Și în alte 
locuri, pe terenurile unde mijloa
cele de mecanizare nu au putut in
tra din pricina umidității excesive, 
cooperatorii au prășit manual. Așa 
sînt cei din Ungureni, Ulmi, Drago- 
mirești, Tîrgoviște, Serdanu și alții, 
care au executat manual prașila întîia 
și a doua la porumb, floarea-soarelui 
și cartofi.

Și în județul Argeș sînt nu
meroase cooperative agricole unde, 
pe baza unei temeinice organizări a 
muncii au fost prășite suprafețe 
mari. La cooperativa agricolă din 
Coteasca sînt folosite din plin mij
loacele mecanizate. Tractoriștii .Dinu 
Dumitru și Nicolae Chircioiu au rea
lizat zilnic la prășit cite 5 și 18 
hectare fiecare. Așa se explică fap
tul că aici s-a trecut cu sapa rota
tivă imediat după răsărire pe în
treaga ^suprafață de porumb de 300 
hectare, iar de cîteva zile se mun
cește la prașila mecanică pe mâi 
bine de jumătate din suprafață.

E impresionant să vezi pe cîmp 
lucrînd laolaltă la săparea porumbului 
800 pînă la 1 000 cooperatori ! O ast
fel de imagine ți se oferă.zilnic în

zonelor și județelor deficitare. Ac
țiunea de rapartizare nominală în 
producție se efectuează de comisii 
organizate de Ministerul Invăță- 
mîntului sau de către acestea îm
preună cu Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Minis
terul Sănătății. Ele cuprind perso
nal didactic și delegați ai organi
zațiilor studențești. La lucrările 
comisiilor participă delegați ai co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene, ai ministerelor 
și celorlalte organe centrale în sis
temul cărora urmează să se re
partizeze absolvenții. Absolvenții 
aleg organizațiile socialiste și 
posturile de pe listele întocmi
te de ministere și celelalte or
gane centrale și locale transmise 
comisiilor de repartizare, prin Mi
nisterul învățămîntului. Aceasta 
se face în ordinea mediei stabilite 
pe baza rezultatelor obținute la în
vățătură, în concordanță cu planul 
anual de repartizare și cu respec
tarea normelor privind ocuparea 

(Continuare în pag. a IV-a)

Joi, 11 iunie 1970, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit pe'Ă.V. Basov, ambasadorul

cooperativa agricolă din Teiu. Po
rumbul a răsărit foarte frumos deo
dată pe cele 1100 hectare, ne spune 
Marin Marinache, președintele. Cu 
el au răsărit și multe buruieni ; ne- 
avînd ce face. întrucît terenul e 
moale, am trecut degrabă cu 120 de 
prășitoare trase de animale, după 
care au venit la săpat cooperatorii. 
Numai că pe ansamblul județului Ar
geș prima prașilă mecanizată la po
rumb s-a făcut în proporție de nu
mai 41,3 la sută, iar cea manuală — 
21,1 la sută.

Cum se explică totuși faptul că în 
cele două județe vecine lucrările de 
întreținere a culturilor sînt întîr- 
ziate ? Pe considerentul că ploi
le au împiedicat desfășurarea 
normală a lucrărilor, consiliile 
de conducere din unele coope
rative agricole au amînat. de la 
o zi la alta, începerea prășitului. 
Intervalele dintre ploi și chiar zilele

(Continuare în pag. a III-a)

PLOILE TORENȚIALE DIN ULTIMELE ZILE AU PROVOCAT Vibrante mărturii 

ale simpatiei față 

de Romănia socialistă

Noi inundații 
în Transilvania, 
Oltenia si Moldova

9
SE IMPUN, ÎN CONTINUARE, MĂSURI ENERGICE PENTRU ÎMPIEDICAREA UNOR NOI 
REVĂRSĂRI DE APE, ACȚIUNI HOTĂRÎTE PENTRU APĂRAREA LOCALITĂȚILOR, A UNI

TĂȚILOR INDUSTRIALE Șl A OGOARELOR

Ploile abundente din ultimele zile au provocat, în unele ju
dețe ale țării, noi inundații. Revărsate din albie, apele Crișu- 
rilor. Șiretului, Someșului, Bistriței, Sadului etc. au inundat 
și continuă să inunde o serie de localități, obiective industria
le, întinse suprafețe agricole, case de locuit. Peste tot, în 
toate punctele lovite de ape, s-au luat măsuri operative de 
apărare, se dă bătălia pentru salvarea bunurilor materiale și 
a vieților omenești, pentru diminuarea pagubelor.

® Și GORJUL a fost lovit 
de furia apelor

Pînă în urmă cu două zile județul 
Gorj a fost singurul din țară neafec
tat de calamități. în noaptea de 10 
spre 11 iunie, o ploaie torențială a 
căzut la poalele Parîngului. Apele 
unor rîuri mici au crescut simțitor, 
inundind localitățile Novaci, Crasna, 
Săcelu, Baia de Fier, Bumbești-Jiu. 
Peștișani, Bălești, Turcinești, Schela 
și o parte din suburbiile municipiu
lui Tg. Jiu. în nordul județului, in 
zona întreprinderii mecanice Sadu, 
la orele 23,40, apa pîrîului Sadu a 
ieșit din albie, inundind uzina. Sînt 
afectate b serie de secții, instalații 
electrice și clădiri. A fost distrusă, 
în întregime, rețeaua de înaltă ten
siune. Pe mai bine de 500 metri a 
fost deteriorată rețeaua de joasă ten
siune, pe 4—5 kilometri a fost dis
trusă întreaga instalație de gaze, apă 
și abur, patru poduri rutiere și un 
pod de cale ferată din incinta uzinei. 
Au fost, de asemenea, complet dis
truse drumurile uzinale și sînt grav 
avariate depozitul de cărbuni, maga
zia de mase plastice, hîrtie și carton. 
Pierderile nu pot fi încă evaluate. 
Lupta eroică a muncitorilor, măsu
rile operative de apărare luate în 
cursul nopții, eforturile tuturor mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
din schimbul III pentru salvarea 
produselor finite, au limitat consecin
țele calamității.

Ieri, în jurul orei 15, asupra mu
nicipiului Tg. Jiu și a unor locali
tăți din zona muntoasă s-a abătut o 
puternioă grindină, care, prin inten
sitatea și proporțiile ei, a distrus în

Uniunii Sovietice la București, la 
cererea acestuia.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească.
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totalitate culturile agricole și live
zile de pomi pe o suprafață de 4 500 
ha. La Combinatul de exploatare și 
industrializare a lemnului Tg. Jiu au 
fost distruse, parțial sau total, dru
muri forestiere pe o lungime de 150 
km. De asemenea, au fost antrenate 
de apă mase lemnoase din parchete, 
intr-un volum de 16 000 mc. Sînt dis
truse, pînă la această oră, linii tele
fonice, pe o distanță de circa 3 km ; 
s-au luat însă măsuri operative și 
s-au restabilit legături telefonice pro
vizorii. In defileul Jiului, la kilome
trul 98 + 600, terasamentul de cale 
ferată este distrus pe o porțiune de 
25 metri, fiind spălat la o adincime 
de 7 metri. în județ sînt distruse 
complet două poduri in lungime de 
70 m, avariate 6 (pe o lungime de 
160 m liniari), sint deteriorate dru
muri cu terasamente pe 5 km, precum 
și diguri pe o distanță de 300 m. La 
ora la care transmit, circulația rutie
ră și feroviară dintre Tg. Jiu și Pe
troșani este întreruptă. în Gorj au 
fost inundate peste 1 200 clădiri, din 
care circa 300 avariate parțial.

Sub îndrumarea directă a comite
tului județean de partid Gorj s-au 
luat măsuri operative, astfel încît 
toate familiile amenințate (circa 1 300) 
au fost evacuate, fiind salvate ; de 
asemenea, au fost salvate efectivele 
de animale și alte bunuri. Pe cursul 
Jiului, Gilortului, Blahniței, Bistri
ței, Sușiței a fost mobilizată întrea
ga populație, membrii gărzilor pa
triotice, care, încă din cursul nopții, 
lucrează fără întrerupere la ridica
rea și consolidarea digurilor.

Mihai DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii*

ÎNTREBARE 1 Cum apreciați, 
domnule președinte — în lu
mina ideii că întâlnirile și con
tactele directe între conducăto
rii statelor reprezintă prilejuri 
din cele mai fertile pentru întă
rirea și dezvoltarea relațiilor 
dintre țări și popoare, pentru 
consolidarea păcii — apropiata 
vizită în Franța a președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu ?

RĂSPUNS : România este pen
tru Franța o țară prietenă prin 
tradiție. Este o țară care promo
vează cu fermitate o politică în
dreptată spre dezvoltarea relații
lor pașnice între toate statele. 
Francezii cunosc și apreciază ro
lul jucat în viața internațională 
de guvernul său și de președintele 
Ceaușescu. Iată tot atîtea motive 
care mă fac să mă bucur că voi 
avea prilejul să-1 primesc în Fran
ța pe domnul Ceaușescu.

Eu însumi și membrii guvernului 
francez acordăm o foarte mare im
portanță convorbirilor pe care le 
vom avea cu domnia sa și cu per
sonalitățile care îl însoțesc. Ne ex
primăm speranța ca această vizită 
să marcheze un nou progres în dez
voltarea și lărgirea cooperării exis
tente între Franța și România, să 
aducă o contribuție la destinderea 
europeană, față de care cele două 
țări ale noastre sînt deopotrivă a- 
tașate și pe care o concep într-un 
mod apropiat. »

ÎNTREBARE: în lumea con
temporană își găsește o largă 
recunoaștere ideea coexistenței 
pașnice a statelor cu sisteme 
sociale diferite. Ce conținut a- 
tribuiți, domnule președinte, a- 
cestui concept ?

RĂSPUNS : Toți oamenii, sîn- 
tem convinși de aceasta, aspiră la 
pace. Credem, de asemenea, că 
toate țările acestei Europe, căre
ia România îi aparține atît de 
profund prin istoria sa, sînt moș
tenitoarele aceleiași civilizații. 
Oricît de reale ar fi deosebirile în
tre sistemele sociale, noi dorim ca 
toți să recunoască, dincolo de de
osebirile de ordin ideologic, comu-

• SATU-MARE: acțiuni 
energice împotriva noii 
viituri de pe Someș

în cursul zilei de ieri, o serie de 
comune din județul Satu-Mare — 
Supur, Acîș, Moftin, Craidorolț. Ber- 
veni — au. fost inundate parțial sau 
total, datorită unei noi viituri de pe 
rîul Crasna, cea mai mare ca am
ploare de pînă acum, formată în urma 
unor furtuni și ploi torențiale de ma
re intensitate. Măsurile luate cu o zi 
înainte, continuate și aplicate în 
noaptea sosirii viiturii au permis eva
cuarea populației și animalelor din 
zonele periclitate. La capătul opera
țiunilor de salvare, desfășurate cu im
portante forțe tehnice și umane, prin
tre care numeroși militari, s-a rapor
tat, în dimineața zilei de ieri, succesul 
deplin al luptei : nu s-a înregistrat 
nici o victimă umană.

Tot in cursul zilei de ieri s-a a- 
nunțat creșterea vertiginoasă a ape
lor Someșului ; o nouă și puternică 
viitură, prognozată pentru ziua de 12 
iunie, va’atinge Ia Satu-Mare 750 cm.

Orașul Satu-Mare și localitățile 
amenințate de viitură au intrat, de 
ieri dimineață, în alertă.

— La chemarea comitetului jude
țean de partid — ne-a declarat tov. 
Iosif Uglar, prim-secretar al comi
tetului județean de partid — întrea
ga populație a fost mobilizată la 
efectuarea lucrărilor de supraînălțare 
și consolidare a digurilor, la închi
derea completă a breșelor făcute de 
Someș în luna mai. în localitățile 
inundabile s-a trecut la evacuarea 
populației, a bunurilor materiale, a 
animalelor. în municipiul Satu-Mare 
au fost mobilizate gărzile patriotice, 
toți cetățenii, iar apărarea digului a 
fost repartizată, pe porțiuni, între
prinderilor și instituțiilor, tinerilor 
din brigăzile de muncă patriotică.

O serie de măsuri urgente, stabi
lite de comitetul județean de partid, 
au și fost traduse imediat în viață.

(Continuare în pag. a Xî-a) 

nitatea care există între țările eu
ropene, membre ale aceleiași fa
milii. Credem că în viitor senti
mentul acestei solidarități nu va 
putea decît să se întărească.

Urmărind tocmai acest țel, Fran
ța se preocupă să dezvolte coope
rarea cu țările socialiste, din rîn- 
dul cărora face parte România. 
Mi se pare, de altfel, că Franța și 
România sînt în mod special des
tinate să contribuie la acest efort 
de înțelegere reciprocă. Cred că 
este vorba de un factor important 
pentru dezvoltarea încrederii și 
cooperării în Europa, care face ca 
întrevederile pe care le vom avea 
cu conducătorii români să aibă o 
deosebită valoare.

ÎNTREBARE : V-am ruga să 
ne împărtășiți opiniile dv. cu 
privire la căile promovării secu
rității pe continent și la contri
buția pe care Franța o aduce 
în acest sens.

RĂSPUNS: Franța, care aplică 
cu consecvență și convingere o po
litică de destindere europeană, po
litică pe care se mîndrește de a 
o fi promovat prima sub impulsul 
generalului de Gaulle, are, în ce 
privește mijloacele de asigurare a 
securității pe continentul nostru, 
concepții precis definite, pe care 
le cred, de altfel, apropiate în mul
te privințe ideilor apărate, la rîn- 
dul său, de România.

Țelul Franței în Europa este de 
a pune capăt acestei împărțiri ab
surde între răsăritul și apusul con
tinentului, care s-a instaurat după 
ultimul război, de a dezvolta între 
toate țările relații de cordialitate 
și încredere, care să ia locul unei 
politici de blocuri mai mult sau mai 
puțin antagoniste.

Securitatea este legată, în con
cepția noastră, de destindere. O 
pace care nu se întemeiază decît 
pe echilibrul dintre coalițiile mili
tare nu poate fi decît precară și 
parțială. Credem, de asemenea, că 
îmbunătățirea climatului, care ar 
rezulta din destindere, ar trebui să 
permită soluționarea treptată a 
marilor probleme politice ce mai 
despart încă țările europene.

în această perspectivă, o confe

Nu există, cred, colț de lume In 
care catastrofalele inundații care s-au 
abătut asupra țării noastre, cît și 
lupta dîrză pe care întreaga suflare 
a țării a desfășurat-o și o desfășoară 
în continuare cu eroism să nu fi tre
zit un profund ecou. S-a născut ast
fel o mare undă de compasiune și so
lidaritate, tot mai 
puternică pe mă
sură ce a devenit 
cunoscută am
ploarea distruge
rilor.

Pentru noi toți, 
pentru bărbații 
și femeile țării 
noastre care s-au 
ridicat cu hotă- 
rîre, cu încredere 
în forțele proprii 
ale poporului, în- 
cordîndu-și toate 
energiile pentru 
a respinge ur
gia apelor, pentru a ajuta pe cel lo
viți, pentru a asigura refacerea și a 
reinnoda firul vremelnic întrerupt al 
dezvoltării noastre ascendente, a fost' 
un motiv de îmbărbătare că într-o 
asemenea grea încercare am simțit 
această solidaritate, simpatia și spri
jinul internațional care au îmbrăcat 
forme Impresionante. în fiecare zi 
am putut urmări cu toții, în paginile 
ziarelor, șuvoiul nesfîrșit de telegra
me, scrisori, mesaje prin care șefi 
de state și de guverne, conducerile 
partidelor clasei muncitoare, oameni 
politici, organizații internaționale, 
simpli cetățeni particulari și firme 
economice de peste hotare, vizitatori 
străini aflați în țara noastră — între
gind un tablou de excepțională diver
sitate — au exprimat compasiune po
porului român greu încercat.

Așa cum este știut, au fost primite 
asemenea mesaje prietenești, de 
compasiune, simpatie și solidaritate, 
din partea tuturor statelor socialis
te. Numeroase au fost partidele 

Maiestății Sale Regina ELISABETA a ll-a
Palatul Buckingham Londra

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez, Maiestate, calde felicitări și urări de 
prosperitate și pace poporului britanic.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

rință cu privire la securitatea eu
ropeană ar putea fi chemată, fi
rește, să joace un rol important. 
Dacă o asemenea conferință ar a- 
vea ca scop eliminarea divizărilor, 
cu o anumită șansă de succes, 
Franța nu ar putea, desigur, să se 
opună acestei inițiative; Noi inten
sificăm, de altfel, în prezent, con
tactele cu numeroase țări și îndeo
sebi cu România, care este una din
tre promotoarele acestei conferințe.

ÎNTREBARE: Ce principii 
considerați că trebuie să stea 
la baza relațiilor între state 
pentru a asigura respectarea 
intereselor legitime ale națiu
nilor, în concordanță cu ale 
comunității internaționale ?

RĂSPUNS ! Considerăm ca esen
țială pentru progresul relațiilor in
ternaționale respectarea de către 
toți a independenței, egalității și 
suveranității tuturor statelor, a 
dreptului fiecărui stat la o dez
voltare liberă, ferită de orice ame
nințare, de orice presiune și de ori
ce amestec în treburile sale interne.

Franța, în ceea ce o privește, se 
străduiește să asigure prevalarea 
acestor principii, așa după cum o 
confirmă, de exemplu, poziția gu
vernului nostru față de conflictele 
din Orientul Mijlociu sau din Ex
tremul Orient.

Dacă acordăm o importanță de
terminantă respectării de către 
toate popoarele a celorlalte popoa
re, nu sîntem mai puțin conștienți 
de faptul că națiunile nu pot trăi 
în izolare. Tocmai de aceea, Fran
ța, în ceea ce o privește, nu a ezi
tat să se lanseze într-o acțiune de 
cooperare necesară progresului 
comun al Europei occidentale, din 
care face parte. Ea este deplin con
știentă de îndatoririle de solidari
tate decurgînd din opțiunile funda
mentale pe care le-a făcut ca na
țiune și care au determinat-o să 
subscrie la anumite angajamente 
internaționale. Dar politica sa se 
întemeiază pe convingerea, deja ex
primată într-un mod strălucit de 
generalul de Gaulle, că grija pentru 
cooperare trebuie să meargă mină 
în mină cu respectarea independen
tei naționale.

comuniste, partidele muncitorești din 
țările capitaliste, din țările în curs de 
dezvoltare, care au transmis parti
dului nostru, poporului român expre
sia sentimentelor lor tovărășești de 
simpatie și solidaritate. In toate n- 
cestea, poporul nostru vede mărturii 
vii ale solidarității internaționaliste, 

expresii ale legăturilor puternice, de 
frăție de luptă, care unesc trainic 
țara noastră de toate țările socialiste, 
partidul nostru comunist de toate 
partidele frățești. Și. vedem totodată, 
în asemenea mărturii o expresie a 
justeței și respectului de care se 
bucură politica partidului și statului 
nostru — de prietenie sinceră și trai
nică cu toate țările socialiste, cu toate 
detașamentele mișcării comuniste, po
litică profund internaționalistă, in 
deplină concordanță cu interesele u- 
nității sistemului socialist mondial șl 
a mișcării comuniste internaționale.

Au dat glas sentimentelor de com
pasiune față de poporul român greu 
încercat nenumărate alte state și gu
verne, de pe toate meridianele și pa
ralelele ; au venit mesaje de Ia 
state mari și state mici, de la țări a-

R. CAPLESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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umArul tării,
AL ÎNTREGULUI POPOR! Mediaș. Haine călduroase pentru cei năpăstuiji de 

urgia apelor

Foto : S. Cristian

Brigada de reporteri ai „Scînteii11 transmite. ASTĂZI, VALEA TÎRNAVE!
Pătrundem pe poarta 

principală a cetății, străjui
tă de inscripția „Civitas 
Mediensis". Deasupra tur
nului, iarăși cer plumburiu ! 
Oră matinală. „Oficial", 
serviciul n-a început încă, 
dar coridoarele și holurile 
Consiliului popular al mu
nicipiului Mediaș sînt pli
ne de o lume grăbită, mi
nată de treburi ce nu în
găduie amînare. Cîțiva de- 
putați au venit pentru ni
ște utilaje, necesare curăți
rii caselor ^și străzilor ca
lamitate. La un telefon se 
anunță sosirea unui nou 
convoi cu ajutoare pentru 
sinistrați. Cineva telefonea

ză la spital și notează con
știincios necesarul de medi
camente. Se simte și aici 
pulsul șantierelor recon
strucției — însă unul deo
sebit, înconjurat, ca de alt
fel pretutindeni în țară, de 
atenția unanimă : „Șaniier" 
al refacerii și existenței 
căminelor celor crunt lo
viți de furia apelor. Numai 
aici, în Mediaș, 8 000 de 
persoane sinistrate? 8 000 de 
destine în care, într-o for
mă sau alta, se răsfrîng lu
minos înalta grijă și ome
nie a partidului și statului 
nostru, solidaritatea și în
trajutorarea întregului po
por.

Altădată ne-am fi
scufundat...

în hol, singurii oameni ne
grăbiți — cîțiva pensionari.

— Cu ce treburi pe aici ?
— Am auzit că încep să 

se împartă ajutoarele pen
tru case, cum scrie în ho- 
tărîrea partidului — ne răs
punde Mihai Rucăreanu, 
cooperator pensionar. Vă 
dați seama ce înseamnă 
pentru noi, cuprinși de apă 
pînă în gît, care am văzut 
moartea cu ochii ; cînd am 
privit cită nenorocire e în 
jur, cîte pagube, n-am cre
zut că o să primim atît de 
repede sprijin să ne vedem 
iarăși într-o casă de om.

— De ce ? Alte ajutoare 
n-ați primit ?

— Să nu mă înțelegeți 
greșit, tovarășe dragă. De 
primit, am primit, de-a 
doua zi chiar, și făină, și 
slană. Dar aici e vorba de o 
casă — iar o casă, cum zi
ceau bătrînii mei, o ridici 
într-o viață de om. Or, a- 
bia trecuse viitura aia mare, 
nici nu scosesem încă no
roiul dintre dărîmături, și 
m-am și pomenit cu comi
sia : să vadă cît și ce, să 
evalueze. Acuma, la drept 
vorbind, știam, simțeam 
noi că fără sprijin nu ră- 
minem, dar nu credeam că 
în atît de scurt timp o să 
ținem în palme cecul.

— Sîntețl mai tineri, nu 
știu ce ați mai apucat de pe 
timpuri — ni se adresează 
Gheorghe Fodor — dar eu 
am trăit 84 de ani, născut și 
crescut în lunca asta, a Tîr- 
navei. Revărsări au mai fost 
pe aici, și în ’912, de vreo 
7 ori numai în anul acela, 
și în ’32, însă niciodată ca 
acum. Prăpăd ca acum, eu 
n-am văzut. Dar, am văzut 
atunci oameni cărora le-au 
înghițit apele agoniseala și 
n-au primit ajutor de ni
căieri. Nimeni n-a venit 
să-i întrebe : Ce faci ? Unde 
îți culci capul ? Ai ce să 
mănînci ? Unii nu s-au mai 
pus pe picioare pînă la 
sfîrșitul vieții.

— Dar acum, cînd ați 
simțit primul ajutor ?

— Din prima clipă. Pe 
mine m-au scos din valuri, 
mi-au scăpat viața niște 
tineri, și iată trăiesc. Casa, 
avutul mi-au pierit, dar nu 
mă simt prăbușit și pără
sit. Dimpotrivă, mereu, ba 
de la primărie, ba unii 
cetățeni, mă întreabă dacă 
n-am nevoie de ceva ; iar 
cind nu mai ești în puteri, 
și ai 84 de ani, și simți atî- 
ta omenie în jurul tău... 
Mulțumesc partidului, con
ducătorilor săi, că i-au 
crescut și-i cresc pe cei de 
după noi.

— Ați trăit și ați trecut 
prin multe. Acum ați pier
dut totul. Cum v-ați păs
trat echilibrul ?

întrebarea i-o adresăm 
unui om care a urmărit cu 
multă atenție discuția,

calm, cîteodată zlmbitor, 
Anghel Cojocaru, pensio
nat după o viață de muncă 
la o fabrică de geamuri.

— S-o luăm cu faptele. 
Așa. A doua zi după ce 
ne-au luat apele, pe 15 
mai, cînd nu știam ce și 
încotro, pescuind cîte ceva 
din casă, a venit un cami
on cu oameni, trimiși de 
la primărie, care ne-au în
cărcat cu tot ce s-a mai pu
tut scoate. Am primit în
dată, noi sîntem o familie 
compusă din 7 oameni, un 
acoperiș — la biblioteca o- 
rașUlui unde ni s-a făcut 
loc nouă și altora. în ace
eași zi, și în cele următoa
re, timp de două săptămîni, 
cît a durat prăpădul, că 
venise și a doua viitură, 
am primit hrană gratuit, la 
o cantină. Și cearșafuri, 
și pături. Și tot ce vedeți 
pe mine și pe ai mei, că nu 
rămăsesem decît cu un sin
gur schimb pe noi. A trecut 
să ne vaclă din prima zi di
riginta Maria Groza, chiar 
vă rog să-i dați numele la 
ziar. E profesoara fetei 
mele cea mică, Eva, care 
învață într-a IX-a C, la 
Liceul nr. 2. A venit 
a luat-o la ea să doarmă, 
i-a dăruit îmbrăcăminte, â 
ajutat-o să nu rămînă în 
urmă cu cartea. Dar nu e 
vorba numai de doamna 
profesoară, ea e doar unul 
din nenumărații oameni pe 
care i-am simțit din prima 
clipă alături. Haina pe care 
o port nu știu de la cine e. 
mai mult ca sigur că-i din 
partea unui om pe care n-o 
să-1 întîlnesc niciodată. Pe 
unii îi vezi, pe alții nu, dar 
simți lîngă tine o țară. Altă
dată ne-am fi scufundat... 
Acum, și statul, și cetățea
nul, intr-un gînd și într-o 
voință, sînt alături de noi.

...Oameni care într-o 
noapte, in cîteva ceasuri, au 
pierdut totul. Oameni pen
tru care viața a început de 
la aflarea unui căpătîi. Si
nistrați — oricînd și oriunde 
cuvintul avea o tragică rezo
nanță. Dar nici unul dintre 
ei, dintre toți pe care i-am 
întîlnit în drumul nostru 
de-a lungul Tîrnavei pus
tiitoare, nu este un înfrînt. 
Iar asta numai înseamnă 
„oricînd" și „oriunde". Altă- 
da'tâ ne-am fi scufundat... 
O spun oameni ajunși la 
vîrsta senectuții. în cîteva 
ceasuri, ca nici cînd în lun
ga lor viață, au pierdut to
tul. Dar au rămas și rămîn 
neîncovoiați. Filozofia ste
nică, rapiditatea și elanul 
cu care au apucat uneltele 
refacerii, au drept izvor 
convingerea, certitudinea că 
au în jurul lor marea fami
lie a oamenilor de omenie. 
Nu unul sau altul mai ini
mos, mai săritor, ci însăși 
marea familie a societății 
noastre.

De aici începe totul.

sau avariate, cît și pentru 
refacerea bunurilor de uz 
casnic și personal. De alt
fel, chiar acum pornesc pe 
teren cîțiva delegați ai con
siliului pentru a transmite 
vestea celor ajutorați. Dacă 
vreți să-i însoțiți...

— Unde ?
— Bunăoară, pe strada 

Horea. Avem acolo 62 fa
milii care vor beneficia de 
un ajutor de aproape 
300 000 lei.
_ ...Batem la poarta casei 
de la nr. 1—B. Nicolae O- 
cenic, muncitor la coope
rativa meșteșugărească 
„Medieșana", ne spune :

— Tocmai discutam as
tăzi dimineață, cu niște 
vecini. Ca totdeauna, parti
dul se îngrijește de nevoi
le poporului. Cuvintul și 
sprijinul lui ne fac să pu
tem răzbi restriștea de as
tăzi, ne înseninează frunți
le.

O vorbă spune că un aju
tor dat la vreme valorează 
cît două.

— Ce o să faceți cu 
suma ?

— Vasăzică primesc 6 000 
— își tace omul re
pede socoteala. Păi, mă 
gindesc să folosesc 3 000 
lei ca să repar podelele 
stricate, tencuielile căzute, 
iar alelalte 3 000 să le bag 
în mobilă și ceva lucruri 
de-ale gospodăriei. Chiar 
de mîine merg să-mi 
procur niște materiale de 
construcție, dau și mobila 
la reparat.

întradevăr, ajutorul vine 
la timp.

Pe Rozalia Colic, de la 
. nr. 26, o găsim înconjurată 
de o droaie de nepoți.

— Vi s-a acordat un a- 
jutor de 7 500 lei, o anunță 
delegatul consiliului.

— Anăi, tovarășe, buni 
bani sînt. Ne-or ajuta să 
ne dregem casa cum o fost. 
Sint atîtea nevoi acuma, 
de reclădit orașe și uzine, 
de reînsămînțat. Știu asta 
de la feciorii mei ; opt am, 
unii aici. în Mediaș, unul 
în Tg. Mureș, la Reghin, 
altul la Brașov. Toți 
mi-au trecut pragul în a- 
ceste zile și fiecare mi-a 
spus cîte ceva din cîte sînt

Județul Mureș. Noi vetre se ridică pentru familiile sinistrate din comuna Chețani Foto : S. Steiner

ranța și același simțămînt 
de recunoștință : sînt pri
mele familii care și-au re
găsit liniștea intr-un nou 
cămin. Cu prioritate — iată 
o expresie simplă, admi
nistrativă, frecvent auzită 
jn aceste zile, pretutindeni 
unde este vorba de ajuto
rarea sinistraților. „Cu prio
ritate" este acum o atitudi
ne socială, un pivot al so
lidarității. Cele 340 apar
tamente ce se vor construi 
suplimentar in Mediaș, pî
nă la sfîrșitul anului, fac 
parte din sutele, de milioane 
de lei destinați de statul 
socialist „priorității".

Sunăm la întîmplare. Fa
milia Stoica. Ne deschide o 
femeie tînără, cu miinile u- 
mede de săpun. Se scuză.

— Mă chinuiesc cu ce am 
mai găsit în mîl, printre 
dărîmături. Soțul e la uzi
nă. E zor mare cu mașinile.

Gheorghe Stoica este me
canic, iar Lucreția, femeia 
care ne-a întîmpinat, e con
troloare de calitate la uzi
na textilă „Tîrnava", uni
tate care trăiește din plin 
febra refacerii. Locuiau în 
colonia uzinei. Puhoaiele au 
spulberat acolo alte cîteva 
zeci de cămine — majorita
tea lor s-au refăcut, s-au 
mutat aici, în blocul P-6.

— Cum vă simțiți în casă 
nouă ?

— Stăteam înainte intr-o

baracă și așteptam un apar
tament. Vă dați seama — 
intre baracă și bloc... Dar 
parcă n-avem încă puterea 
să ne bucurăm, cind ne 
gîndim la alții. Pină cînd 
n-o să aibă și ei casă ca a 
noastră.

— Cine v-a ajutat în tot 
acest răstimp ?

— Multă lume. în afară 
de casă am primit îmbră
căminte pentru toată fami
lia, alimente. De alimen 1 
nu prea avem nevoie, ca 
muncim și se găsesc. Dar 
au venit de la consiliul 
popular și au zis că ei ne au 
pe listă și trebuie să pri
mim.

Aici ar fi locul să trans
criem citeva cifre semnifi
cative privind ajutorarea 
„la zi“ a sinistraților din 
Mediaș. Articole de îmbră
căminte (costume, paltoa
ne, jachete, încălțăminte, 
lenjerie) : pentru femei — 
16 940, pentru bărbați — 
18 463, pentru copii — 14 953 
Alimente : 10 652 kg slăni
nă, 5 300 kg făină, 500 kg 
brînză și altele, în total 
peste 20 tone. Ajutoare din 
străinătate : 110 corturi, 540 
pături din R.D.G. și S.U.A. 
310 kg lapte praf, 126 kg 
piure de cartofi, medica
mente.

Donatori, ați adus cîte o 
rază de lumină în fiecare 
cămin 1

„Știm și sîntem obișnuiți
ca toate 
să fie in 
și folosul

Punînd receptorul In fur
că, după o convorbire cu 
județul, secretarul Consi
liului popular municipal 
Mediaș se grăbește să ne 
comunice.

— Listele întocmite a- 
seară, pînă spre miezul 
nopții, de comitetul nostru 
executiv și biroul F.U.S., 
pentru cele 2 200 familii 
care vor primi ajutoare bă
nești, pot intra in acțiu-

măsurile 
interesul 
nostru!"

ne. Au fost aprobate. Chiar 
de astăzi se deschide cont 
personal la C.E.C. unei 
prime serii de 201 familii. 
Uitați-vă pe listă : ea cu
prinde, normal, ajutoare
le ce incep să fie acordate 
potrivit recentei hotărîri a 
partidului și guvernului. 
După cum știți, ele se ofe
ră atît pentru reconstruirea 
locuințelor și anexelor gos. 
podărești complet distruse

de făcut in țară. . Numai 
aici, la doi pași de gardul 
meu, fabricile astea două 
— Automecanica și Tîrna- 
va — au pagube, am auzit, 
de zeci de milioane. Iar 
cînd sînt atîtea cheltuieli, 
cu atît mai mult prețuiești 
fiecare leu pe care îl pri
mești de Ia stat. De 
muncă multă va fi ne
voie ca să facem toate cîte 
au fost. Ba mai multe și 
mai mindre ! Eu astea 
le-am spus la copiii mei ?i 
v-o zic și dumneavoastră.

îi însoțim pe delegații 
consiliului municipal și la 
alte familii de pe strada

Horea, cărora li se aducea 
la cunoștință ajutorul bă
nesc acordat de stat. La 
Karol Nagy, de la nr. 19, la 
Ana Solomon, de la nr. 21, 
care primește un ajutor de 
18 500 lei, la loan Oancea, 
de la nr. 25, și la mulți al
ții... Pretutindeni vestea e 
întîmpinată cu o vie satis
facție. Nu numai fiindcă 
hotărîrea de ajutorare a si- 
nistraților a stîrnit de la a- 
pariția ei un viu ecou, fiind 
cunoscută aproape pe dina
fară. ci pentru că oamenii 
știu și sînt obișnuiți că toa
te măsurile vin în interesul 
șl folosul lor, că politica 
partidului este o politică a

maselor largi populare. Cît 
de grăitoare sînt aceste 
două conturi : contul 2 090, 
al omeniei, al, solidarității 
întregului popor; și acest 
nou cont, contul refacerii 
personale, deschis din înal
ta grijă a partidului și sta-

( tului socialist. Dacă cei lo
viți de calamități nu sînt 
înfrînți, acest „miracol" se 
află negreșit în sursele vii, 
materiale și morale ale unei 
astfel de societăți.

încă o dată : de aici por
nește totul.

Lumina încrederii 
in 60 de ferestre noi

...P-6 nu se deosebește de 
toate celelalte blocuri inăl- 
țăte în Cartierul eîmpului 
din Mediaș. Și totuși 1 Pe

proaspeții locatari, 60 de 
familii, i-a unit același 
destin : dezastrul. Apoi, la 
cîteva zile, i-au unit spe

Așadar, pe retina ochiului se fixează cu pu
tere de document — o imagine dominantă : brațul 
puternic al țării întins pretutindeni. De la apă și 
pîine, de la haine și adăpost, de la simpla îmbăr
bătare, pînă la uriașe energii materiale și umane — 
specialiști fonduri, utilaje — toate se îndreaptă 
într-un flux continuu spre zonele calamitate. 
Pentru că, deși stihiile au lovit necruțător, mai tare 
s-a dovedit umărul țării, umărul viu și puternic al 
întregului popor, prezent din primul moment, peste 
tot unde oamenii au avut de suferit de pe urma 
urgiei apelor.

Vom continua să prezentăm, în zilele . urmă-, 
toare, alte imagini și impresii de pe acest trase:® . 
al omeniei și solidarității.

Reportaj de Victor VANTU, Constantin 
PRIESCU, Viorel SALAGEAN, Nicolae 
BRUJAN
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• SATU-MARE: acțiuni 
energice împotriva noii 
viituri de pe Someș

(Urmare din pag. I)
La Uzina de apă — a cărei repunere 
în funcțiune s-a făcut cu prețul 
unor mari eforturi — se construiește, 
la ora de față, un zid care să prote
jeze incinta de o nouă revărsare a 
apelor. Măsuri asemănătoare s-au 
luat pentru protejarea cablurilor te
lefonice subterane, și a stației trafo. 
în uzine și fabrici, unde activitatea 
productivă continuă din plin, s-au 
luat măsuri ca, la primul semnal de 
alarmă, o serie de bunuri materiale, 
aparaturile electronice și alte utilaje, 
să fie depozitate în locuri sigure.

Prin stațiile mobile de radio, 
populația e îndemnată să-și evacue
ze din timp locuințele și să-și salveze 
bunurile materiale, să acționeze cu 
calm și hotărîre.

La ora 16,15, cînd transmit aceste 
rînduri, la Satu-Mare s-a declanșat 
o nouă ploaie torențială, care măreș
te și mai mult primejdia viiturii.

ORA 22. Apele Someșului devin 
tot mai amenințătoare, crescind in
tr-un ritm de 8 cm pe oră.

Octav GRUMEZA 
coresDondentul „Scînteii*

® Crișul Repede a pătruns 
în ORADEA

Crișul Repede a inundat Oradea. în 
ultimele 24 de ore, datorită ploilor to
rențiale, nivelul Crișului Repede a 
crescut cu 138 cm. la Vadul Crișului 
(unde precipitațiile au fost de 37,6 li
tri pe mp). La Oradea s-a înregistrat 
o creștere de 130 cm. atingînd, ieri Ia 
ora 20, cota de 328 cm. Apele um
flate s-au revărsat, inundind stația 
de imbuteliere a gazelor lichefiate, 
fabrica de ulei, tăbăcăria fabricii 
„Crișul", Bâza nr. 4 și vechea uzină 
de apă. La fabrica de cărămidă „Cri- 
șana‘ în citeva minute apele au dis
trus aproape 1 milion și jumătate 
cărămizi crude, 25 000 de înlocuitori 
de cărămidă și peste 150 000 plăci de 
prefabricate de beton. La chemarea 
comandamentului județean, peste 
15 000 de ostași, formațiuni ale găr
zilor patriotice, oameni ai muncii, ro
mâni și maghiari, au construit în luptă 
cu valurile, un dig din saci de nisip, 
bolovani și pămint. Șeful comanda
mentului de apărare împotriva inun
dațiilor al municipiului Oradea, tova

rășul Ștefan Szanto, primarul orașu
lui, ne-a relatat că : „Pe raza muni
cipiului Oradea s-au înălțat și con
solidat digurile vechi și s-au construit 
altele noi pe o distanță de circa 10 
kilometri". Lupta cu valurile Crișu
lui Repede continuă. în zona de est 
a orașului, în cartierul Seleuș, apele 
umflate ale pîriului Peța au inun
dat citeva străzi.

Vertiginos cresc și apele Crișului 
Negru și ale Barcăului. La Beiuș, în 
ultimele 24 de ore, apele Crișului 
Negru au crescut cu 203 cm., iar la 
Ținea cu 234 cm. Nivelul Holodului 
a atins 424 cm., depășind cu 124 cm. 
cota de inundație. Ieri la prinz, în 
județul Bihor erau inundate parțial 
46 de comune, 810 clădiri, peste 15 000 
hectare teren agricol.

Comandamentul județean de apă
rare împotriva inundațiilor a luat 
măsuri de evacuare a bunurilor uni
tăților socialiste, ale cetățenilor din 
zonele periclitate. Pînă în prezent 
au fost evacuate 1 000 de familii îm
preună cu bunurile lor. De asemenea, 
au fost evacuate 2 000 de animale.

Aurel POP 
corespondentul „Scînteii*

® BRĂILA : satele Vădeni, 
Baldovinești pentru a 
doua oară sub apă

La Vădeni și Baldovinești, incintă 
de pe care apele Șiretului se retră- 
seseră simțitor, 22 000 de hectare erau 
.pregătite pentru a fi urgent reînsă- 
mînțate. începînd de ieri, cele două 
sate au dispărut din nou sub apele 
tulburi ale Șiretului. Au fost inun
date pentru a doua oară cele 22 000 de 
hectare, fabrica de conserve Zagna- 
Vădeni, stația de uscat și granulat fu
raje verzi. I.A.S. Baldovinești, 6 fer
me agricole, stația de uscat și granu
lat porumb, I.A.S. „Dunărea" și alte 
unități. încă nu se pot evalua, pînă la 
ora de față, numărul caselor distruse 
de noua viitură a apelor. Pe șosea 
unde apa depășește 60 cm, ca și pe 
ulițele satului Vădeni. au început să 
circule din nou amfibiile. Sute de 
militari și civili, autocamioane, auto
basculante. buldozere, excavatoare, 
tractoare, șalupe și bărci lucrează la 
refacerea și consolidarea digului. 
Numai la km. 39 + 200—39 + 300. la di
gul incintei Nămoloasa-Măxineni, 
s-au transportat, in cursul zilei de 
ieri, peste 600 mc de pămint.

N. Grigore-MARAȘANU 
corespondentul „Scînteii"

• ZONA DEJULUI din nou 
bîntuită de ape

Municipiul Dej a fost inundat din 
nou in noaptea de miercuri spre joi, 
pentru a patra oară. Două viituri 
care s-au succedat la scurt interval 
au cuprins cu o forță neobișnuita 
zona centrală a orașului. Au fost 
inundate 160 de case, spitalul, liceul 
„Andrei Mureșanu". policlinica C.F.R., 
complexul alimentar, tipografia și 
alte clădiri. La Viile Dejului apa a 
pătruns în 70 de locuințe, iar la Ocna 
Dejului au fost inundate două școli. 
Apele Someșului au atins, ieri la ora 
15 — 5,80 m, depășind cu aproape 2 
metri cota de inundație. Au fost luate 
măsuri energice de apărare a bunuri
lor materiale.

In municipiul Cluj, ca urmare a re
vărsării unor piraie, apele au năvălit 
in 19 puțuri de alimentare cu apă po
tabilă. Pe „Cetățuie" se observă fe
nomenul de dislocare a stincilor și 
alunecări de teren, care periclitează 
numeroase imobile.

Ploi torențiale au provocat și inun
darea a 200 de case din orașul 
Gherla, precum și a numeroase sate. 
Au fost afectate 17 comune din județ. 
Dintre comunele cele mai afectate 
sint Nădâșel, unde apa pe șosea este 
de 1,5 m Cojocna, unde au fost inun- 
date%spitalul și moara, Toga, unde au 
fost inundate case și căminul cultu
ral. în județul Cluj au fost inun
date în ultimele 24 de ore — 24 de lo
calități. Uzina electrică din Aghireș, a 
cărei incintă a fost inundată, și-a în
trerupt temporar activitatea. Au fost 
avariate o seamă de drumuri județe
ne, 11 poduri, mari suprafețe agri
cole.

Inundații se semnalează și la Iclod, 
Răscruci, Juc și în alte localități si
tuate pe ruta Dej — Cluj. Șoseaua 
națională pe acest sector este acope
rită de apă.

Circa 5 000 ha de semănături, refă
cute după prima inundație, au fost 
cuprinse de ape.

în toate cazurile, organele de 
partid și de stat locale au luat urgent , 
măsuri pentru limitarea pagubelor, 
pentru evacuarea populației și a 
bunurilor.

Ora 21. Viitura de pe Valea Nade- 
șului, care in cursul după-amiezii era 
semnalată in comunele Aghireș, Nera. 
Suceag. pe care le-a inundat, a so
sit acum la Cluj, amenințînd cartierul 
Dîmbu rotund și uzina de material 
rulant, depoul de. locomotive, între
prinderea „Metalul roșu" și altele.

Muncitori din aceste întreprinderi, a- 
lături de populație, armată și gărzi 
patriotice lucrează la consolidarea di
gurilor. .

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*

® ÎN JUDEȚUL SĂLAJ: 
orașul Șimleul Silvaniei 
și 38 de comune afec
tate de inundații

în ultimele 48 de ore nivelul âpe- 
lor adunate în numeroase văi din ju
dețul Sălaj a crescut cu mult peste 
cota de inundație ; văile Crasnei, Al- 
mașului. Agrișului și altele au în
registrat sporuri de pînă la 160 de 
centimetri. O viitură de circa 2 me
tri formată pe Valea Zalăului a inun
dat o mare parte din orașul Zalău. 
Au fost afectate întreprinderile 
„Steaua roșie", întreprinderea de 
morărit și panificație, depozitul de 
produse petroliere, Centrul de legu
me și fructe, Baza de recepție, o 
șerie de instituții între care Casa de 
cultură orășenească. Consiliul popular 
orășenesc, poșta, un număr de maga
zine și altele. Aceasta este a doua 
inundație de la Zalău. în județ au 
fost astăzi inundate 48 de localități. 
Șimleul Silvaniei este pe jumătate 
inundat,' Jiboul parțial. Se apreciază 
că în afara suprafețelor agricole a- 
fectate de inundațiile anterioare, au 
fost distruse semănăturile pe aproa
pe 9 000 ha.

Comandamentul județean de apă
rare a luat imediat măsuri de eva-

*
După cum anunță Comisia centrală 

de apărare împotriva inundațiilor, 
în urma ploilor cu caracter de averse 
de scurtă durată, dar intense, ce au 
căzut în ultimele 24 de ore s-au mai 
produs revărsări și pe alte cursuri 
de apă.

Creșteri mai importante de nive
luri s-au produs pe SOMEȘ. CRASNA 
și JIU. Pe Someș, la Dej, apele au 
crescut in cursul zilei de joi și vor 
continua să crească vineri în zona 
orașului Satu-Mare. ajungînd la ni
velul breșelor făcute in diguri de 
viitura precedentă.

Pe Jiul superior și afluenții aces
tuia apele au provocat inundații de 
scurtă durată. Au fost inundate lo
cuințele muncitorilor de la exploata
rea minieră Lupeni, cartiere din 
suburbia Livezeni și din orașele Pe-

★

cuare a populației și bunurilor mate
riale ; numeroase unități militare, 
gărzile patriotice, întreaga populație, 
se împotrivesc cu îndîrjire furiei ape
lor.

• BISTRIȚA NĂSĂUD : din 
nou alertă

în Bistrița Năsăud ploile abunden
te din ultimele săptămîni au culmi- 
nât în ziua de 10 și noaptea de 10 
spre 11 iunie, cînd apele au crescut 
din nou, revărsindu-se peste maluri. 
Multe drumuri forestiere au fost din 
nou avariate. La sectoarele de ex-. 
ploatare Telciu, Anieș, Rebra, pe in-r 
tinderi de zeci de kilometri, căile de 
acces spre parchete sînt impractica
bile. în comuna Reteag in 22 de case 
a intrat apa. S-au rupt două diguri 
de apărare între Zagra și Mocod la 
km 5 și Zagra — Poienile Zagrei la 
km 16. Apa a acoperit drumul și 
centrul de comună, rămasă izolată. 
Nu sînt persoane în pericol. Apele 
revărsate din matcă la Cetate, 
Șieu, Șieuț, Chiuza, Florești, Bu- 
dacu de Jos, Monor amenință su
prafețe agricole care, cu numai cîte
va zile în urmă, fuseseră reinsămin- 
țate. Linia de curent electric este 
deteriorată pe traseele Sinmihaiul de 
Cîmpie, Micești, Budești. Această 
nouă dezlănțuire a naturii este pri
mită cu bărbăție. Paralel cu lucrările 
de apărare, activitatea productivă pe 
ogoare și in celelalte sectoare ale e- 
conomiei continuă intens.

Mihai BÎZU 
corespondentul „Scînteii*'

♦
trila și Lonea. A fost întreruptă cir
culația pe linia ferată Lainici — Va
lea Sadului.

Trei sate ale comunei Ulmeni din 
județul Maramureș și 24 case în co
muna Copîlnic Minăstur au fost 
inundate datorită unei averse, care 
a totalizat 78 I mp. în județul Sibiu 
au fost inundate localitățile Cristian, 
Orlat, Apoldu. Amnaș, precum și 
cartierul Gușterița din Sibiu.

Lotru a inundat parțial comuna 
Voineasa, atelierul auto al întreprin
derii de construcții a hidrocentralei 
din localitate, și șoseaua Voineasa — 
Malaia și Gura Latoriței — Ciun
gești.

Alunecări de teren au blocat șo
seaua Ilia - Lugoj, DN Dej — Baia 
Mare, precum și șoseaua județeană 
în zona comunei Ciucea.
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DIN LUPTA PENTRU ÎNDEPLINIREA 
ANGAJAMENTELOR SUPLIMENTARE
Nivelul organizării trebuie pretutindeni ridicat la „cota" entuziasmului oamenilor muncii

De cîteva săptămîni, răspunzînd cu însuflețire, prin fapte, chemării con
ducerii partidului, apelului Biroului Executiv al Frontului Unității Socia
liste, de a intensifica și suplimenta producția industrială — astfel îneît să 
se acopere pierderile provocate de întreruperea activității întreprinderilor 
afectate de calamitățile naturale, să se contracareze efectele negative ale 
acestora — marea majoritate a colectivelor din fabrici și uzine depun eforturi 
deosebite, zi și noapte, in schimburi prelungite, in zilele de sărbătoare, în 
vederea realizării acelor produse de care economia națională are absolută 
nevoie, asigurării condițiilor pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor 
planului din acest an. în ce rezultate economice concrete s-au materializat, 
pînă acum, eforturile muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din întreprin
derile industriale, ce producție s-a obținut în timpul lucrat suplimentar șl 
se estimează să se inregistreze în lunile următoare și ce ar trebui întreprins, 
in continuare, pentru ca mijloacele tehnice și forța de muncă să fie folosite 
cu randament superior ? Redăm, în acest sens, concluziile investigațiilor fă
cute de corespondenții noștri în fabrici și uzine din județele Timiș, Iași și

VALORILE SE EXPRIMĂ 
In producție 

CONCRETĂ
în zilele în care Mureșul și So

meșul devastau localitățile și cîmpiile 
Transilvaniei, colectivul UZINEI „E- 
LECTROMOTOR" DIN TIMIȘOARA 
și-a concentrat energic toate forțele, 
pentru a suplimenta în proporții con
siderabile volumul producției. Re- 
nunțînd la timpul lor liber, folosind 
cit mai complet și productiv orele 
programului de lucru, constructorii 
de motoare timișoreni au realizat a- 
tunci, peste prevederi, 153 de mo
toare electrice, de diferite tipuri, pe 
care le-au și expediat, cu maximum 
de urgență, la Satu-Mare și Tg. Mureș, 
unităților care au fost grav afectate 
de inundații. Foarte repede, munci
torii, tehnicienii și inginerii uzinei, 
și-au dublat angajamentul inițial și 
au hotărit să obțină suplimentar, pînă 
la sfirșitul anului, o producție in va
loare de 12 milioane lei, din care 2,5 
milioane lei reprezintă majorarea li
vrărilor la export. Pentru atingerea 
acestor nivele de producție, în toate 
secțiile s-a trecut la aplicarea unor 
importante măsuri tehnico-organiza- 
torice.

— La atelierul de bobinaj (secția 
motoare) — ne spunea Gheorghe Ta
tu, inginer șef al uzinei — vom intro
duce în curind o nouă tehnologie de 

bobinaj, care va asigura reducerea cu 
circa 25 pînă la 30 la sută a consumu
lui actual de manoperă, creșterea co
respunzătoare a productivității mun
cii. S-a îmbunătățit și se îmbunătă
țește în continuare și dotarea tehnică 
a unor secții, prin acțiunea de auto- 
utilare, factor care stă la baza supli
mentării producției. In urma aplică
rii măsurilor tehnico-organizatorice, 
scontăm pe un spor de producție de 
aproape 3 milioane lei. Dacă avem în 
vedere și faptul că,’ în 5 luni din acest 
an, s-a consemnat o depășire a pla
nului de 3,5 milioane lei, rezultă că 
restul sporului de producție, repre- 
zentînd motoare electrice pentru ex
port și piese de schimb auto în va
loare de circa 5,5 milioane lei, va fi 
obținut prin munca prestată în schim
buri prelungite (numai în sectoarele' 
„strangulate") și intr-un număr de 7 
duminici — cîte una pe lună — (un 
singur schimb).

Calculele de suplimentare a produc
ției, au, deci, în uzina timișoreană o 
fundamentare temeinică, ceea ce oferă 
certitudinea că harnicul colectiv de la 
„Electromotor" își va realiza în bune 
condiții sarcinile de plan, angajamen

tele majorate asumate pentru acest 
an.

Și colectivul ÎNTREPRINDERII DE 
UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII 
„6 MARTIE", tot din Timișoara, și-a 
suplimentat angajamentul inițial : de 
la 1 200 000 Iei sporul de producție va 
ajunge, în final, la 2 600 000 lei. In 
primele 5 luni s-a și obținut o pro
ducție suplimentară de aproape 
900 000 lei. Directorul uzinei, inginer 
Iosif Pitzer, ne-a relatat că sporul de 
producție are la bază o mai intensă 
fructificare a rezervelor Interne, pre
cum și munca prestată în cîteva du
minici ; dînsul a precizat Că muncito
rii, inginerii și tehnicienii întreprin
derii sînt pregătiți să execute orice 
comenzi solicitate de economia na
țională. Era nemulțumit, însă, că fo
rul de resort din Ministerul Industriei 
Construcțiilor nu s-a decis încă să co
munice concret uzinei ce are de făcut, 
pe ce produse să pună accentul în 
vederea realizării producției supli
mentare pe care și-a propus s-o rea
lizeze colectivul de aici.

SlNT INEVITABILE 
„SCĂDERILE"

ÎN APROVIZIONAREA 
LOCURILOR 

DE MUNCĂ?
Iată-ne și la COMBINATUL TEX

TIL DIN IAȘI, al cărui director teh
nic, inginerul Nicolae Bărbulescu, ne 
spunea că în timpul lucrat suplimen
tar, pînă în prezent, unitățile compo
nente au obținut 26 000 kg fire bum
bac, 70 300 bucăți tricotaje, 1 000 m p 
țesături mătase, 300 m p țesături 
bumbac și confecții în valoare de 
620 000 lei. Totuși, constata interlocu
torul, randamentul lucrului de dumi
nică nu s-a ridicat în toate fabricile, 
la toate locurile de muncă, la nivelul 
așteptat. în principal, cauza acestor 
„scăderi" ale randamentului produc
ției își are izvorul într-o serie de de
ficiențe legate de aprovizionarea 
locurilor de muncă cu materii prime 
și coloranți, de exploatarea mijloa
celor tehnice.

Sînt oare greu de înlăturat aoeste 
vremelnice neajunsuri ? Practica a- 
rată că nu ! La fabrica „Țesătura", 
de pildă, se experimentează, atît în 
filatură, cît și în țesătorie, prelucra
rea fibrelor poliesterice, in amestec 

cu bumbac, pe utilajele existente, 
pînă va sosi noua instalație coman
dată pentru aplicarea tehnologiei res
pective. In acest fel, se vor putea su
plini eventualele lipsuri în aprovizio
narea cu materie primă. S-a și reali
zat o cantitate de fire și țesături din 
fibre poliesterice, care au fost livrate 
fabricii de confecții, pentru a realiza 
din ele lenjerie. Numai că toate aces
te experimentări trebuie finalizate cît 
mai grabnic. Este greu de crezut că 
acest mare combinat al industriei tex
tile nu are capacitatea organizatorică 
să soluționeze operativ problemele 
aprovizionării tehnico-materiale ale 
unităților componente, funcționării 
ireproșabile a mașinilor și utilajelor, 
pentru ca colectivele din unitățile 
componente să realizeze mari sporuri 
de producție — sistematic și ritmic 
— in conformitate cu hotărirea lor 
fermă de a munci fără preget pen
tru a livra economiei naționale măr
furile de care are nevoie.

CÎND REZERVELE 
INTERNE STAU 

FERECATE SUB CHEIE
Prin specificul activității sale, co

lectivul FABRICII DE ARTICOLE 
TEHNICE DIN CAUCIUC BRAȘOV 
realizează produse primite ca „pli
nea caldă" de beneficiari. Conștient 
de rolul său în angrenajul colaboră
rii cu alte întreprinderi, pînă la în
ceputul lunii iunie acest colectiv a 
realizat o producție globală supli
mentară de aproape 2 milioane lei, 
față de 3,6 milioane lei cît prevede 
angajamentul anual majorat recent. 
De ce atunci, unii beneficiari — 
printre care uzinele de tractoare 
și autocamioane — nu sînt mulțu
miți pe deplin de modul in care fa
brica amintită își onorează prevederi
le din planul de livrare la unele din 
cele mai importante repere 7 Răspun
sul este cert și unul singur : rezervele 
ce pot fi puse în valoare prin exploa
tarea judicioasă a tuturor mașinilor și 
instalațiilor nu sînt valorificate intens. 
Din această cauză, în secția prese, 
planul zilnic nu a fost realizat inte
gral în 12 zile din luna mai, situația 
repetîndu-se și în cadrul atelierului 
de furtunuri, iar efectuarea unor 
schimburi suplimentare în zilele de 
repaos și prelungirea programului 
de lucru nu.au avut ca efect, pînă 
acum, obținerea unui spor substan
țial de producție față de plan, ci au 
contribuit doar la recuperarea unor 
restanțe din primele două decade ale 
lunii trecute.

Ce ar trebui întreprins, foarte ur
gent, în fabrica brașoveană, pentru 
ca mașinile și utilajele să fie folosite 
la întreaga lor capacitate ? Mai în- 
tii, este necesar să se evite stagnă
rile în producție (la secția prese, a- 
cestea au însumat numai în luna mai 
6 500 ore), determinate de slaba apro
vizionare cu unele materiale, desele 
defecțiuni ale mașinilor, opririle din 
cauza calității necorespunzătoare a 
semifabricatelor. Apoi, uzina de auto
camioane ar trebui să livreze ritmic 
armăturile și numeroasele matrițe — 
cu ajutorul cărora se fabrică repe
rele din cauciuc — întrucît asemenea 
restanțe se întorc, evident, chiar îm
potriva uzinei de autocamioane, că
reia fabrica de articole tehnice din 
cauciuc nu îi poate expedia la ter

men unele comenzi. în fine, în toate 
secțiile ar fi de mare stringență res
pectarea prescripțiilor privind calita
tea producției. Foarte frecvent, șar
jele de semifabricate livrate de sec
torul I sînt necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ. Ca atare, 
volumul rebuturilor se menține ri
dicat, iar utilajele nu funcționează 
cu randament sporit. De luni de zile, 
conducerea secției prese informează 
cu regularitate conducerea între
prinderii asupra acestor stări de lu
cruri, dar măsurile întîrzie să-și ara
te efectul. Nu mai este timp de pier
dut. Maistrul principal la sectorul I, 
Valentin Darleți, ne spunea că, nu
mai prin luarea unor măsuri interne, 
numărul șarjelor necorespunzătoare 
calitativ poate fi redus cu cel puțin 
50 la sută. Ce intervenție se mai aș
teaptă pentru a fi curmate neajun
surile semnalate, pentru ca fabrica 
să livreze beneficiarilor produse pe 
măsura cerințelor, a posibilităților și 
rezervelor reale de care dispune ?

Cezar IOANA 
Manole CORCACI 
Nicolae MOCANU 
corespondenții „Scînteii*

în aceste zile la Fabrica de prefabricate Militari se depun eforturi susți
nute pentru realizarea cu succes a angajamentului de a produce peste 
plan 7 000 mc beton celular autoclavizat din care peste 2 000 mc ur
mează să se livreze zonelor calamitate. în imagine : depozitul de pro

duse finite al fabricii
Foto : Agerpres

De la 
..Grivița roșie" 

spre uzinele 

avariate 
de inundații
Cunoscuta uzină bucureșteană 

„Grivița roșie“ contribuie in
tens la ajutorarea întreprinderi
lor chimice care au avut de su
ferit de pe urma inundațiilor, 
în ultimele zile, această mare 
unitate industrială a livrat agre
gate pentru instalația de fabri
cat sodă a uzinelor din Ocna 
Mureș, utilaje complexe pen
tru cuptoarele de carbid și linia 
de săruri de bariu ale Combi
natului chimic din Tîrnăveni, 
precum și utilaje tehnologice 
pentru instalația de îngrășămin
te azotoase a Combinatului din 
Tg. Mureș. De asemenea, uzina 
a alcătuit o echipă de specia
liști care acordă asistență tehni
că întreprinderilor chimice ava
riate.

Concomitent, colectivul uzinei 
a hotărit să-și suplimenteze an
gajamentele anuale, dind in plus 
economiei naționale mărfuri în 
valoare de două milioane lei. 
Printre sortimentele ce vor fi 
realizate în cadrul acestor noi 
angajamente se află 150 de tone 
de utilaje pentru industria chi
mică și 10 vagoane cisternă. 
Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și economiștii de la „Grivița ro
șie" au fost totodată în unani
mitate de acord să-și intensifi
ce eforturile pentru a ajuta la 
refacerea integrală a economiei. 
Ei au lucrat două duminici din 
luna mai, în schimburi complete, 
obținind o producție totală in 

’valoare de circa 3 milioane lei. 
In cursul acestei luni, colectivul 
uzinei muncește zilnic in schim
buri prelungite.

(Agerpres)

Pe drumul cel 
mai scurt, spre 

parametrii proiectați!
Printre cele mai im

portante capacități de 
producție puse nu de 
mult în funcțiune în 
județul Hunedoara, se 
află grupurile energe
tice nr. 1 și 2, de 210 
megawați, de la Centra
la termoelectrică Deva- 
Mintia , (grupul nr. 2 a 
intrat în exploatarba de 
probă), cuptoarele elec
trice de cite. 50 tone 
oțel pe șarjă de la com
binatul siderurgic, mina 
Bărbăteni din Valea 
Jiului. Rezultatele ob
ținute pînă acum la 
aceste obiective demon
strează că indicațiile 
conducerii ■partidului 
cu privire la atinge
rea parametrilor pro
iectați in cel mai 
scurt timp au căpătat 
aici contururi faptice 
concrete, ceea ce expri
mă, în esență, înțelege
rea deplină a cerințelor 
actuale ale economiei, 
în condițiile recuperării 
grabnice a pagubelor 
provocate de calamități, 
suplimentării producției 
industriale.

în principiu, data a- 
tingerii parametrilor 
proiectați de putere la 
primul grup de 210 MW 
a fost stabilită pentru 
sfîrșitul lunii martie 
a.c. dar, energeticienii, 
comprimînd timpul în 
folosul producției, au 
ajuns la țelul fixat cu 
circa o lună și jumă
tate mai devreme. După 
cum ne relatau tova
rășii inginer Florea 
Beres, directorul tehnic 
al I.C.E. Deva, și Flo
rin Niculescu, secreta
rul comitetului de
partid, succesul de
prestigiu consemnat se 
datorează faptului că, 
de la bun început, s-a 
avut grijă să se înca
dreze instalațiile primu
lui grup energetic în 
schemă definitivă, fără 
provizorate, conform 
proiectelor. O atenție 
deosebită s-a acordat 
montării corecte a în-t 
tregului aparataj de
măsură și control, de
protecție tehnologică, la 
toate instalațiile, pen
tru a se putea urmări 
funcționarea acestora 
în limitele parametrilor 
prevăzuți în instrucțiu
nile de exploatare sta
bilite de furnizorii echi
pamentelor tehnologice. 
Hotărîtoarp au fost, 
însă, pregătirea temei
nică, din vreme, a per
sonalului care exploa
tează primul grup e- 
nergetic, spiritul de răs
pundere și disciplină 
ale colectivului termo
centralei.

Activitatea practică 
desfășurată la primul 
grup energetic, acumu
larea unei bogate expe
riențe în funcționarea 
acestuia servesc acum 
la trecerea cu succes a 
perioadei exploatării de 
probă a celui de-al doi
lea grup, la atingerea 
rapidă a parametrilor 
proiectați și la această 
nouă și puternică insta
lație energetică. Unele 
neajunsuri firești în- 
tîmpinate la primul 
grup au fost evi
tate în faza de mon
taj a celui de-al doilea 
grup, perfecționîndu-se 
tehnologia de suflare a

conductelor și de izola
re termică a turbinei și 
chiar programul de pro
be tehnologice, în ve
derea conectării grupu
lui la sistemul energe
tic național. Și nu este 
departe ziua în care cel 
de-al doilea grup de 
210 MW va lucra și el 
la parametrii din pro
iecte.

Să continuăm analiza 
noastră în „cetatea" 
siderurgică hunedorea- 
nă, unde capacitatea de 
producere a oțelului a 
crescut simțitor, din al 
doilea semestru al anu
lui trecut, prin darea 
in exploatare a celor 
două cuptoare de cite 
50 tone pe șarjă, la oțe- 
lăria electrică. Un prim 
și substanțial rezultat, 
comunicat de tovarășul 
inginer Costache Tro- 
tuș, directorul general

0 experiență 
pozitivă 

în județul 
Hunedoara

al C.S. Hunedoara î la 
începutul lunii mai, la 
noile cuptoare au fost 
atinși parametrii de 
producție proiectați, în- 
tr-o perioadă de două 
ori mai scurtă decît 
cea planificată. Aici, 
hotărîtoare a fost sta
bilirea cu rigurozitate 
a tehnologiei de fabri
care a oțelului în cup
toarele electrice amin
tite, cît și a fluxului 
tehnologic adecvat, pen
tru prevenirea oricăror 
eventuale „strangulări" 
ale producției în punc
tele cheie. In acest 
scop, a fost întocmit un 
plan de acțiune concret 
— cu caracter de regu
lament — care asigură 
în permanență un con
trol eficace al procesu
lui de producție, înce- 
pînd de la aprovizio
narea cuptoarelor și 
pînă la predarea către 
laminorul de 800 mm a 
șarjelor calde de oțel. 
Prezența oțelarilor cu 
o bogată experiență la 
cuptoarele electrice de 
care vorbim — ca Flo
rian Haiduc, Florea 
Laurean, Florea Ilie, 
Nicolae Negraru, Mihai 
Avram — a dat un plus 
de siguranță în exploa
tarea acestora.

Integrarea normală a 
noilor cuptoare în ac
tivitatea productivă a 
combinatului siderur
gic a permis colectivu
lui de oțelari să se ocu
pe intens de creșterea 
producției (colectivul 
oțelăriei electrice a dat 
peste plan circa 2100 
tone oțel special), de 
diversificarea mărcilor 
de oțel fabricate, 
printre care cele ne
cesare construcției au
toturismelor româ
nești și altele inoxi
dabile, pentru țevi. Nu 
întîmplător, în cinci 
luni din acest an, hu- 
nedorenii au asimilat

7 noi mărci de oțeluri, 
destinate construcției 
cazanelor cu aburi de 
performanță ridicată și 
de mare productivitate, 
confecționării țevilor 
fierbătoarelor și a su- 
praîncălzitoarelor, și au 
trecut, experimental, la 
fabricarea unor mărci 
de oțel pentru țevi 
după normele ameri
cane A.P.I., in vede
rea extinderii livrărilor 
acestora peste hotare.

Iată-ne și în Valea 
Jiului ; aici cea mai 
tinără mină — Bărbă
teni, a intrat in ex
ploatare in luna a- 
prilie a.c. Pentru în
ceput, mina are o pre
zență mai modestă în 
ansamblul marelui ba
zin carbonifer : plan, 
50 000 tone cărbune, în 
1970. Perspectiva îi spo
rește însă, an de an, 
posibilitățile de afirma
re ; în 1975, capacitatea 
de extracție este pre
văzută să ajungă la 
500 000 tone cărbune. 
Baza extragerii celor 
50 000 tone cărbune în 
acest an — care cores
pund, de fapt, capaci
tății proiectate pentru 
prima etapă — a fost 
creată în mare măsură 
și se dezvoltă, în con
tinuare, îndeosebi prin 
munca rodnică a unor 
formațiuni de lucru de 
la E. M. Lupeni.

— Sîntem preocupați 
— ne spunea inginerul 
Petru Munteanu, direc
tor în cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani — 
să permanentizăm o 
brigadă de mineri, cu 
o bună pregătire și cu 
experiență, pentru ex
ploatarea abatajelor 
frontale de pe stratul 
5, care este mai pre
tențios. în același timp, 
atenția noastră este în
dreptată spre intensifi
carea lucrărilor de des
chideri și pregătiri, în 
vederea conturării clare 
a zăcămîntului carbo
nifer. Urmărim, de a- 
semenea, sporirea vi
tezelor de avansare, 
prin folosirea cît mai 
rațională a mașinilor 
de încărcat din dotare, 
a echipamentelor de 
susținere metalică și or
ganizarea cu multă 
grijă a activității la 
fronturile de lucru.

Am aflat că, în prima 
lună de activitate, pla
nul de producție al noii 
mine a fost îndeplinit 
în proporție de 104,5 la 
sută, că pînă la 1 iu
nie a.c. s-au extras în 
plus 619 tone cărbune, 
că există condiții rea
le pentru realizarea 
celor 50 000 tone pînă 
la finele anului.

Fapt este că acti
vitatea de Ia noile ca
pacități de producție 
din județul Hunedoa
ra relevă o experiență 
valoroasă, care confir
mă, o dată în plus, 
munca plină de răspun
dere a tuturor factori
lor ce condiționează in
tegrarea cît mai rapi
dă, cu întreaga lor ca
pacitate, a noilor obiec
tive în ansamblul eco
nomic al județului.

Sabin IONESCU 
corespondentul 
„.Scînteii”

□ □ Q a Q E1SBBBBIIB
(Urmare din pag. I)

bune de lucru nu au fost folosite 
cum trebuie. La C.A.P. Băleni-Sîrbi, 
județul Dîmbovița de pildă, din 
cele 447 ha cu porumb, pînă la 9 
iunie nu se prășiseră decit două. în 
același timp, vecinii lor din Băleni- 
Români și Dobra prășiseră mecanic 
și manual 250 și respectiv 208 ha cu 
porumb și cartofi. Este clar că numai 
dezinteresul manifestat de consiliul 
de conducere al cooperativei agri
cole din Eăleni-Sîrbi a făcut ca la 
prășit să nu se lucreze cu toate for
țele. în această perioadă sînt multe 
de făcut. Pentru aceasta se cere ca 
ziua de lucru să fie folosită din plin, 
să se muncească din zori și pînă 
seara. Or, la cooperativa agricolă 
din Bolovani mecanizatorii porni
seră la culcare „odată cu găinile". 
La cooperativa agricolă din Cătunu 
atît cooperatorii cît și mecanizatorii 
nu folosesc pe deplin ziua lumină.

Situații asemănătoare au fost în- 
tîlnite și în unele cooperative din 
județul Argeș. în multe locuri cul
turile prășitoare sînt înnăbușite de 
buruieni, fapt ce reclamă mobilizarea 
masivă a tuturor forțelor. Așa e ca
zul la cooperativa agricolă din Pă
dureți, unde din cele 800 hectare cu 
porumb, complet îmburuienate, nu 
au fost prășite nici 100 hectare". 
„Ne-au prins deodată toate lucrările 
— prășit, cosit — se plînge Florea Tă- 
nase, președintele ; pentru tractoare 
terenul e ud, iar o parte din oameni 
se lasă greu".

Și in alte părți lipsa forței de 
muncă e invocată artificial deoarece 
ea nu e folosită cum trebuie. Cîteva 
exemple sînt semnificative. în co
muna Rîca, de exemplu, o parte din 
cooperatori fac lucrări care nu sînt 

urgente. Instrucțiuni precise ale 
U.N.C.A.P. prevăd ca cei cu sarcini 
administrative din unități să mun
cească alături de cooperatori. Or, în 
multe locuri vizitate indicațiile res
pective nu sînt respectate. Azi 
la ora 13 brigadierul Ilie Dumitru 
de la C.A.P. Negrași dormea cu 
capul pe mapă, la umbra căruței, de
parte de tarlaua unde prășeau de 
zor peste 40 de cooperatori. La fel 
la Albota. în vreme ce se vîntură

PE PRIMUL PIAN AL URGENTELOR

problema lipsei forței de muncă, la 
sediu erau foarte mulți oameni — con
tabili, brigadieri, achizitori, șeful sec
ției de mecanizare, care stăteau de
geaba.

Acum ziua de lucru este lungă. 
Soarele răsare devreme și apune tîr- 
ziu. Ea trebuie folosită din plin, de 
toți cooperatorii care, cu mic cu mare, 
trebuie să iasă la prășit pentru a 
salva plantele din buruieni, pentru 
a le asigura condiții optime de creș
tere.

Constantin SOCI 
Gh. C1RSTEA 
corespondenții „Scînteii*

Ploile abundente din această pri
măvară au 'întirziat executarea lu
crărilor agricole, iar revărsarea ape
lor au pricinuit multe pagube. Umi
ditatea mare a favorizat însă crește
rea plantelor furajere. Pe lucernie- 
re și finețe este o vegetație abun
dentă. Aceste furaje trebuie strînse 
și păstrate cu grijă. Am urmărit 
această problemă în două județe a- 
fectate de inundații : Satu-Mare și 
Mureș.

în județul Satu-Mare calamitățile 
din luna mai au lovit puternic sec
torul zootehnic ; aproape 4 500 ani
male și 12 000 păsări înecate, 19 graj
duri și numeroase saivane distruse ; 
a fost serios diminuată baza furaje
ră, fiind inundate sute de hectare de 
pășuni și culturi furajere. De aceea, 
în aceste zile, în cooperativele cala, 
mitate se depun eforturi mari de 
către cooperatori, în frunte cu orga
nizațiile de partid și consiliile de 
conducere, pentru refacerea bazei fu
rajere și asigurarea hranei animale, 
lor atît pentru sezonul actual, cît și 
pentru iarna viitoare. La cooperati
vele Odoreu, Botiz, „Someșul“-Satu- 

Mare, zeci de cooperatori recoltau de 
zor prima coasă de trifoliene, în con
dițiile foarte dificile ale terenului 
încă în mare parte inundat și înnămo
lit. Faptul că această lucrare se face 
îndată după retragerea apelor va asi
gura ca, pe suprafețele înnămolite, să 
crească o vegetație abundentă. De 
aceea, pentru coasa a doua se anun
ță o producție mare de nutrețuri. 
„Cantitățile de furaje, pe care le 
avem — ne informează Gheorghe

Bogza, președintele cooperativei agri
cole „Someșul" din Satu-Mare — ne 
permit să asigurăm hrana pentru o 
bună perioadă pînă la recolta viitoa
re de furaje. Sînt astfel premise cer
te ca în acest an să realizăm de trei 
ori mai multă carne de bovine față 
de prevederile inițiale".

Pentru completarea furajelor se re- 
însămînțează mari suprafețe. Pe te
renurile unde culturile au fost com
promise, în județul Satu-Mare au și 
fost însămînțate peste 3 000 hectare 
cu diferite plante furajere.

Stimulați de recenta hotărîre a 
partidului și guvernului privind creș
terea producției de carne și iapte, 

lucrătorii din cooperativele din jude
țul Satu Mare, cu toate condițiile 
grele provocate de inundații, sint ho- 
tărîți ca încă în acest an să reali
zeze și chiar să depășească prevede
rile de plan cu peste- 300 tone la 
producția de carne. în felul acesta 
vor compensa o mare parte din pa- 
•gubele provocate de inundații în sec
torul vegetal.

Și în județul Mureș calamitățile 
naturale au provocat însemnate pa
gube în zootehnie. în afară de pier
derile directe prin moartea unui 
mare număr de animale cu ocazia 
inundațiilor, apele nu au cruțat pă
șunile, culturile furajere și nici adă
posturile. Cooperatorii, specialiștii 
agricoli își concentrează eforturile în 
direcția refacerii adăposturilor dis
truse, asigurării îngrijirii și furajă
rii corespunzătoare a animalelor. Ac- 
ționîndu-se pe acest front larg de 
lucru s-a reușit să se diminueze con
secințele calamităților naturale. Ani
malele din localitățile inundate Ci- 
pău, Gheorghe Doja și altele au fost 
dirijate la taberele de vară din Cu- 
cerdea, Hetiur, Boiu, Saschiz etc. 
unde sînt întreținute gratuit. Pentru 
completarea pășunilor care au fost 
parțial sau complet scoase din uz în 
urma revărsării Mureșului și Tîrna- 
velor, direcția agricolă și inspecto
ratul silvic au indicat suprafețe de 
păduri care pot fi pășunate.

în prezent ne aflăm în perioada 
cînd pretutindeni trebuie executat 
recoltatul fînurilor. în acest an se 
impune mai mult ca oricînd efectua
rea grabnică a primei coase atît la 
plantele de nutreț cultivate, cît și la 
fînețele naturale. Atunci cînd condi
țiile atmosferice nu permit prepara
rea finului se recomandă însilozarea 
nutrețurilor verzi. Este o măsură bine 

gîndită, care a dus la rezultate ime
diate în acele unități unde s-a apli
cat. La cooperativele agricole Iernut, 
Păsăreni și altele se desfășoară din 
plin recoltarea furajelor. Cooperati
va agricolă din Acățari, de exemplu, 
a inventariat toate resursele de fu
raje și a trecut cu forțe sporite la 
recoltarea acestora. Lucrările se des
fășoară ritmic, cuprinzînd suprafețele 
cultivate cu lucernă, trifoi, ghizdei 
precum și fînețele naturale. O pro
ducție însemnată s-a obținut aici și 
în urma recoltării marginilor de căi 
ferate, șanțuri, drumuri din care au 
rezultat furaje valoroase. în numai 
cîteva zile cooperatorii din Acățari 
au recoltat lucerna și trifoiul de pe 
110 hectare din totalul de 204 hec
tare.

Cooperativa agricolă din Pogăceaua 
dispune de aproape 200 hectare cul
tivate cu plante furajere. Aici însă, 
pînă în ziua de 2 iunie, nu începuse 
încă recoltarea. Deși unitatea dispu
ne de suficiente resurse, efectivul de 
bovine aflat la pășune este subali- 
mentat. în asemenea condiții nu dă 
randament aici efectivul de 400 de 
vaci. Producția medie zilnică pe vacă 
este de numai 2,5 litri. în cooperati
vele agricole Coroi, Căpuș, Zau de 
Cîmpie, deși iarba ajunge pînă la 
brîu, nu s-a început cu toate forțele 
recoltarea furajelor.

Este nevoie ca fiecare oră să se uti
lizeze intens la recoltatul plantelor 
furajere pentru ca în fiecare unitate 
agricolă, în fiecare fermă să se asi
gure stocuri cît mai mari de nutre
țuri de 'calitate.

Octav GRUMEZA 
Deaky LORAND 
corespondenții „Scînteii*

Un nou cuptor 
dat in funcțiune 

la Combinatul 
siderurgic - Galați

Recent, la Combinatul siderur
gic din Galați, a fost pus in 
funcțiune cuptorul nr. 24, eveni
ment care marchează încheierea, 
înainte de termen, a primei eta
pe de construcție a slebingului. 
Agregatul dispune de o capaci
tate de încălzire de 90 000 tone 
oțel lingou pe an. Ca și celelalte 
23 cuptoare adinei, puse anterior 
în funcțiune, agregatul nr. 24 
este echipat cu aparatură moder
nă, fabricată in țară, car*"  per
mite dirijarea automată a pro
cesului de încălzire, pină la tem
peratura necesară primei prelu
crări. Gradul ridicat de automa
tizare de care dispune ii asigură 
posibilitatea realizării unei înal
te productivități și a folosirii ra
ționale a resurselor energetice.

Intrarea in funcțiune inainte 
de termen a noului cuptor per
mite Iaminatorilor să realizeze 
anul acesta, peste plan, circa 
50 000 tone sleburi. Pe de altă 
parte, constructorii au putut ra
porta îndeplinirea inainte de 
termen a angajamentului privi
tor la predarea tuturor lucrări
lor de pc șantierul laminorului 
slebing, încă in cursul primului 
semestru al anului.

(Agerpres)
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MATEMATICA MODERNĂ
ÎN ȘTIINȚĂ Șl ECONOMIE
Recent, la Inițiativa organizației 

de partid a Institutului de matema
tică al Academiei, s-a hotărît înfiin
țarea, pe lîngă această unitate de 
cercetare științifică, a unui „Centru 
de consultații privind aplicațiile ma
tematicii moderne in economie". Ma
tematicienii intenționează să-și inten
sifice astfel participarea la rezolva
rea unor importante nevoi teoretice 
și practice ale evoluției științei și 
tehnicii, ale industriei și agriculturii 
din țara noastră. într-adevăr, cen
trul va oferi încă o posibilitate de a 
spori operativitatea in ceea ce pri
vește deservirea cu metode și pro
cedee moderne, de a-i informa pe 
specialiștii nematematicieni asupra 
multiplelor aplicații ale cercetării 
matematice ; in același timp, o mo
dalitate utilă de a populariza și ex
tinde utilizările metodelor matema
tice in cele mai diferite sectoare e- 
conomice. Pentru început, el va avea 
mai ales o activitate de informare și 
de punere la dispoziția solicitatorilor 
a materialului documentar existent. 
Ulterior, însă, pe măsură ce această 
formă de activitate se va impune, se 
va trece și la conlucrarea nemijloci
tă — ia cerere — a unor grupuri de 
matematicieni cu specialiști din uni
tăți științifice de proiectare sau de 
producție.

La ideea organizării unul astfel 
de centru s-a ajuns avîndu-se In ve
dere, în primul rînd, tendințele ma
tematicii contemporane. Pătrunde
rea acestei discipline în aproape toa
te ramurile tradiționale ale științei 
și formarea unor noi ramuri de in
vestigație, cu un puternic suport ma
tematic, constituie o importantă ca
racteristică a dezvoltării vieții tehni- 
co-științifice și economice moderne. 
Cercetarea matematică cunoaște o 
spectaculoasă diversificare de preocu
pări. îmbogățirea continuă a ar
senalului de noțiuni cu un mare 
grad de abstractizare al matematicii 
a determinat apariția unor păreri po
trivit cărora ea „s-ar îndepărta" de 
realitate, pierzîndu-și forța de instru
ment transformator al practicii. Dar 
esența acestui fenomen arată că, în 
procesul de abstractizare și generali
zare a noțiunilor sale fundamentale, 
matematica se apropie și mai mult 
de practică, în sensul subsumării u- 
nui număr tot mai mare de feno
mene, care, în mod tradițional, fă
ceau obiectul de studiu al altor ști
ințe. Conceptele algebrei abstracte, 
de pildă, ca și ale topologiei, sau ale 
altor ramuri relativ mai noi ale cer
cetării matematice au pătruns in me
todele curente de lucru ale fizicie
nilor, mecanicienilor, inginerilor, chi- 
miștilor etc. De remarcat că acest 
fapt permite obținerea de rezultate 
mai eficiente tocmai în acele ramuri 
ale științei nemijlocit conexe practi
cii economice și tehnologice.

Pentru precizarea mai în detaliu a 
Ideilor enunțate mal sus, mă voi re

Decret al Consiliului de Stat privind 
repartizarea in producție 

a absolvenților învățămîntului superior
(Urmare din pag. I) 

funcțiilor în domeniul respectiv de 
activitate. Au prioritate, indiferent 
de media obținută, absolvenții care 
solicită repartizarea în comunele 
în care își au domiciliul ei, soțul 
(soția) sau părinții lor, ori în co
mune apropiate. De asemenea, se 
iau în considerare pentru reparti
zare, în limita a 50 de sutimi la 
medie, și următoarele criterii de 
preferință : nevoia de îngrijire me
dicală deosebită, precum și activi
tatea obștească și comportarea 
avută în perioada de studii.

Absolvenții căsătoriți, cînd soții 
sînt din aceeași promoție și au 
promovat examenul de diplomă, 
vor fi repartizați în ordinea și 
după media cea mai mare obținută 
de unul dintre soți, în aceeași loca
litate sau în localități apropiate. 
Cînd unul din soți este angajat al 
unei organizații socialiste, reparti
zarea celuilalt soț se face cu prio
ritate în aceeași localitate unde se 
află soțul (soția) sau într-o locali
tate apropiată. La repartizarea în 
învățâmîntul superior și în cerce
tarea științifică este necesară și re
comandarea consiliilor profesorale 
ale facultăților din care să rezulte 
că absolventul are aptitudinile ne
cesare desfășurării unei activități 
corespunzătoare în domeniile res
pective.

Absolvenții instituțiilor de învă- 
țămînt superior care nu au pro
movat examenul de diplomă vor.fi 
repartizați în producție după re
partizarea celor care au promovat 
acest examen. Cei care fără motive 
bine justificate nu se prezintă la 
comisii sau refuză să aleagă pos
tul, vor fi repartizați din oficiu.

Decretul prevede obligativitatea 
ca absolvenții să se prezinte la or
ganizațiile socialiste în termen de 
o lună de la data repartizării, cu 
excepția celor repartizați în învă- 
țămînt, care se vor prezenta la 
data de 1 septembrie. Absolvenții 
care îndeplinesc serviciul militar 
au obligația să încunoștiințeze des
pre aceasta, în scris, organizația 
socialistă și să se prezinte la pos
tul respectiv în cel mult '20 de 
zile de la terminarea obligațiilor 
militare.

In scopul desăvîrșirii pregătirii 
lor, absolvenții instituțiilor de în- 
vățămînt superior de zi sînt obli
gați să efectueze la unitatea la care 
au fost repartizați un stagiu de 3 
ani în specialitatea în care s-au 
pregătit, cu excepția subinginerilor 
și a absolvenților învățămîntului 
juridic, pentru care durata stagiu
lui este de 2 ani. în timpul efec

feri la un singur exemplu, suficient 
de general însă pentru a interesa a- 
proape toate disciplinele menționate 
aici. Modelele matematice ale multor 
științe se îmbogățesc cu noi' infor
mații prin rezolvarea aproximativă a 
unor probleme matematice specifice, 
întrucît soluțiile exacte apar doar în 
mod excepțional și cu un grad de 
generalitate foarte restrîns. Concret, 
în multe domenii ale științei, conexe 
matematicii, sub imperiul nevoilor 
practicii, s-au elaborat o mulțime de 
metode și algoritme aproximative, 
bazate pe dezvoltarea în serie a u- 
nor funcții, fără ca măcar să se poa
tă demonstra convergența acestor 
dezvoltări. în cadrul analizei func
ționale a fost dezvoltat însă un nou 
capitol, acela al „celei mai bune a- 
proximații", care nu numai că oco
lește și învinge eventualele dificul
tăți de calcul, dar oferă într-adevăr 
soluția optimă, în cadrul utilizării 
în calcul a unor soluții prescrise 
apriori.

Din cele arătate, și din multe alte 
exemple posibile rezultă necesitatea, 
pentru specialiștii care utilizează 
matematica în mod curent, de a-și 
spori în mod continuu bagajul de 
cunoștințe din acest domeniu, al a- 
plicațiilor practice. •

Pe de altă parte, dacă este adevă
rat că din tendința obiectivă de ab
stractizare tot mai accentuată a con
ceptelor și modelelor matematice, po
sibilitatea de legătură directă, ne
mijlocită, dintre matematică și prac
tica materială devine tot mai difici
lă — în schimb, legăturile mediate, 
prin intermediul științelor conexe 
matematicii, spre tehnică, tehnologie, 
economie, capătă tot mai multe va
lențe.
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17,00 Deschiderea emisiunii, Ml- 
croavanpremiera.

17,05 Buletin de știri.
17,10 Teleșcoală. Limba română : 

Modalități de realizare a co
micului la Alecsandri și 
Caragiale. Prezintă prof. Ma
ria Pavnotescu ; Fizică : 
Cîmpul fizic. Prezintă prof. 
Lidia Panaiotu.

18,00 Recital de poezie Tudor Ar- 
ghezl. Fragmente înregistra
te din spectacolul Studioului 
de poezie al Radiodifuziunii.

18,15 Folclorul românesc peste ho-

tuării stagiului, absolvenții vor 
putea fi transferați în interesul 
serviciului în aceeași specialitate.

Absolvenții fără examen de di
plomă, care pînă la expirarea pe
rioadei de stagiu nu promovează 
examenul, pierd dreptul la ocupa
rea postului ce li s-a asigurat prin 
repartizare, ei putînd fi încadrați 
pe funcții potrivit dispozițiilor le
gale în vigoare.

Absolvenții care s-au prezentat 
la organizația socialistă unde au 
fost repartizați și cărora în pe
rioada stagiului, din motive neim
putabile lor — desființări de u- 
nități, reduceri de ponturi sau 
alte asemenea situații — li se des
face contractul de muncă, vor con
tinua stagiul la o altă unitate afla
tă în subordinea organului central 
sau local la care au fost reparti
zați.

Așa după cum este cunoscut, po
trivit Legii privind învățămîntul în 
Republica Socialistă România, stu- i 
denții încheie la înmatriculare în 
anul I un contract din care re
zultă obligația acestora ca după 
absolvire să efectueze stagiul în 
organizația socialistă la care vor fi 
repartizați. Prin decret se stabilește 
că absolventul care, fără a avea 
motive temeinice (accidente, boa
lă), nu se prezintă în termenul le
gal la postul unde a fost reparti
zat, este obligat la plata unei pe
nalități civile, în raport cu durata 
studiilor de la facultatea absolvită. 
Totodată, cei care părăsesc ne justi
ficat locul de muncă în perioada 
stagiului și au primit indemnizație 
de instalare sînt obligați să o resti
tuie. Activitatea desfășurată de ab
solvent într-o altă organizație so
cialistă decît aceea în care a fost 
repartizat nu se recunoaște drept 
stagiu în vederea încadrării sale 
definitive.

Decretul prevede înlesnirile ma
teriale ce se acordă absolvenților 
repartizați în producție : transpor
tul de la domiciliu la locul de 
muncă, pentru ei, membrii familiei 
și gospodăria lor. De aseme
nea, cei repartizați în comune, 
care au avut domiciliul în alte 
localități, vor primi, la prezen
tarea la post, o indemnizație de 
instalare egală cu un salariu lunar. 
Absolvenții cu examen de diplo
mă care nu beneficiază de indem
nizația de instalare pot primi, la 
cerere, la prezentare la post, o 
jumătate din salariu ca avans, cu 
obligația restituirii în 6 rate lu
nare consecutive. Indemnizația de 
instalare sau avansul din salariu 
se acordă cu condiția ca absolven
ții să se stabilească în localitățile

Aceste două laturi ale finalității în 
cercetarea cu profil matematic preo
cupă în momentul dș față, sub o for
mă sau alta, și cea mai mare parte 
a matematicienilor din țara noastră. 
Ele constituie implicit preocupări 
majore teoretice și practice, împingîn- 
du-i spre găsirea unor noi forme de 
activitate specifice și cit mai avanta
joase. Se urmărește, în primul rînd, ca 
roadele cercetărilor de matematică să 
fie folosite mai ales în țară, ceea ce a 
dus la înființarea centrului de consul
tații amintit. Aș vrea să subliniez că 
noi concepem activitatea centrului 
ca un nou prilej de a oferi specia
liștilor sau colectivelor solicitatoare 
fie informații matematice moderne, 
de circulație curentă în lumea știin
țifică internațională, fie consultații 
ce se vor încadra în profilul unor 
teme de cercetare abordate și solu
ționate în cadrul unității noastre.

Considerînd această acțiune doar ca 
una din multiplele forme posibile de 
valorificare superioară, intensivă a 
potențialului științific acumulat, sîn- 
tem convinși că ea va fi urmată de 
alte măsuri concrete de același fel. 
Dorim ca viața noastră matematică 
să se constituie ca un fenomen cu un 
contur bine precizat și cu o largă sfe
ră de aplicabilitate, cu ecouri adinei 
în toate ramurile practicii sociale și 
spirituale românești, continuînd toto
dată să afirme departe peste grani
țele țării talentul și hărnicia oame
nilor de știință din România.

Dumitru DRAGHICESCU 
cercetător principal, 
Institutul de matematicâ 
al Academiei

tare. Ansamblul „Mugurelul*  
din Craiova — în Belgia.

0 Afurisitul de bunic : PATRIA
— 9, 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
0 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.
• 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.
0 Operațiunea LGontine : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FLOREASCA — 15,30; 18;
20.30.
0 Vînătorul de căprioare : DOI
NA - 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30. 
0 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, 
GRADINA FESTIVAL — 20,15.
0 Cei 1000 de ochi ai doctorului 
Mabuse ; FAVORIT — 10; 15,30; 
18; 20,30.
0 Asterix șl Cleopatra : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
0 Misteriosul X din Cosmos : LU
CEAFĂRUL - 9; 11,15; '13,30; 16; 
18,30; 21, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 21, GRADINA DOI
NA - 20,15.
0 Articolul 420 (seria I și II) : 
CINEMATECA — sala Union — 9; 
12,30; 16; 19,30.
0 Așteaptă pînă se întunecă : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. FLAMURA — 11; 16; 18,15;
20.30.
0 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.
0 Freddy și cîntecul preriei : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, TOMIS — 9,30—15,30 în conti
nuare ; 18, la grădină — 20,15.
0 Urmărirea : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 10; 15,30; 18; 
20,15, DRUMUL SĂRII — 15,15; 
17,45; 20,15. .
0 Castelul condamnaților : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
0 Bănuiala î BUZEȘTI — 14; 16,15, 
la grădină - 20,30.
0 O întîmplare : BUZEȘTI —
18.30.
0 Simpaticul domn „R“ : MUNCA 
— 16; 18; 20. •
0 Danslnd Slrtaki î AURORA — 
9; 11; 13; 16; 18,15, la grădină —
20.30.
0 Operațiunea Lady Chaplin : 
DACIA — 8,30—20,30 în continuare, 
VOLGA — 10; 16; 18,15; 20,30.

Consiliul federal elvețian a făcut o 
nouă donație pentru zonele calamita
te constînd în mașini de construcție, 
aparate pentru detectarea și locali
zarea defectelor pe rețelele de canali
zare sau gaz metan și diferite alte 
produse în valoare totală de 500 000 
FRANCI ELVEȚIENI.

Conducerea centrală a Uniunii Sin
dicatelor Libere Germane — F.D.G.B., 
din R. D Germană, a comunicat că a 
donat încă 400 000 MĂRCI.

Asociația de prietenie „Belgia—Ro
mânia" din provincia Liebe a colec
tat 1 000 kg medicamente, 2 000 kg a- 
limente și 8 000 kg îmbrăcăminte.

Reprezentantul agenției comerciale 
a R.D. Germane la București. *H. 
Vasholtz a comunicat că firma „Po- 
lygraph-Export" și Uzina constructoa
re „Reprotechnik" din Leipzig (R.D. 
Germană), care au furnizat utilaje 
tipografiei în construcție de la Alba 
Iulia, au hotărît înlocuirea în mod 
gratuit a instalației de fotoreprodu- 
cere, avariată în urma inundațiilor, 
instalație a cărei valoare este de 
40 000 MĂRCI.

Asociația „Italia Caritas" a donat 
3 200 pături și medicamente.

Organizația „Radio Hjalpen" din 
Suedia a pus la dispoziția Crucii 
Roșii Suedeze suma de 500 000 CO
ROANE.

Federația Națională a Cooperative
lor de Consum din Franța a predat, 
pentru fondul de ajutorare, un cec 
în valoare de 20 000 FRANCI FRAN
CEZI.

„Confederation Generale des Socie- 
tes Cooperatistes Ouvrieres de Pro
duction" din Franța a donat 10 000 
FRANCI FRANCEZI.
Sociele . Papeterie de Nanterre 

(Franța) a donat 500 FRANCI FRAN
CEZI.
Societâ Genărale de Belgique a do

nat 25 000 FRANCI BELGIENI.
Organizația sindicală a Institutului 

central pentru cercetări nucleare din 
R.D. Germană a făcut o donație de 
850 MĂRCI.

Școala de infirmiere „La Sourf" din 
Lausanne (Elveția) a trimis obiecte 
de îmbrăcăminte, medicamente și a- 
limente în valoare de 8 000 FRANCI 
ELVEȚIENI.

18,40 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18.55 Recital Juliette Greco și 
Charles Trenet (Franța).

19,15 Anunțuri, publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic : „Maestrul" — 

o producție a studioului TV 
din R. P. Polonă.

21.25 „Mal aveți o întrebare 7“ — 
emisiune de cultură științifi
că. Contribuții românești la 
dezvoltarea aviației.

22.25 Pentru iubitorii muzicii de 
jaz : Benny Goodman și or
chestra sa.

22.55 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.
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în care se află unitățile la care au 
fost repartizați.

Organizațiile socialiste și orga
nele locale respective vor asigura 
absolvenților ce le-au fost reparti
zați din alte localități locuințe 
corespunzătoare, în condițiile legii. 
Pe baza dispoziției de repartizare, 
absolvenții își pot schimba domi
ciliul în localități declarate de lege 
ca orașe mari.

Decretul conține prevederi me
nite să asigure respectarea întoc
mai de către organizațiile socia
liste a dispozițiilor de repartizare 
a absolvenților în producție. Ast
fel, se sancționează cu amendă con
travențională refuzul unei unități 
de a încadra un absolvent repar
tizat într-unul din posturile stabi
lite pe baza cererii acesteia. De 
asemenea, constituie contravenție 
și se sancționează cu amendă an
gajarea de către o organizație 
socialistă a unui absolvent ce nu 
i-a fost repartizat ori a unuia 
care nu a efectuat stagiul în uni
tatea unde a fost repartizat. In 
aceste situații, amenda se suportă 
de către persoanele vinovate de 
săvîrșirea contravenției, ele putînd 
fi totodată sancționate și discipli
nar.

In vederea unei mai strînse legă
turi a învățămîntului din ultimii 
ani de studii cu viitoarea profesi
une, decretul Consiliului de Stat 
prevede ca Ministerul învățămîn
tului să introducă treptat, începînd 
cu anul universitar 1970/1871, îna
inte de practica în producție, pre- 
repartizarea studenților anilor III 
de la unele facultăți și secții, pe 
specialități și subramuri de specia
litate. între acești studenți și or
ganizațiile socialiste se pot încheia 
contracte prin care acestea le a- 
cordă burse, iar studenții se 
angajează să lucreze cel puțin 5 
ani după absolvire în unitatea de 
la care au primit bursa. Absol
venților repartizați în producție în 
aceeași specialitate sau subramură 
în cate au fost prerepartizați li se va 
reduce perioada de stagiu cu du
rata practicii de specialitate efec
tuată.

Decretul Consiliului de Stat 
stabilește cadrul organizatoric uni
tar al acțiunii de repartizare în 
producție a absolvenților instituții
lor de învățămînt superior, asigu- 
rînd îmbinarea cerințelor gene
rale ale societății cu interesele 
personale ale absolvenților în ale
gerea locurilor de muncă, ceea ce 
va permite noilor specialiști să-și 
dezvolte în mai bune condiții ca
pacitatea lor creatoare pusă în 
slujba progresului societății socia
liste.

(Agerpres)

teatre
0 O.S.T.A. (la Studioul de con
certe al Radioteleviziunii) prezin
tă : Sveriges Symfoniorkester
Stocholm. Dirijor : Sergiu Celibi
dache — 20.
0 Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul . Român) : 
Concert simforiic. Dirijor : Mircea 
Basarab. Solist : Leon Ara (Spa
nia) — 20.
0 Opera Română : Choplniana, 
Bolero, Tricornul — 19,30.
0 Teatrul de operetă : Logodnicul 
din lună — 19,30; (la Sala Pala
tului) : My fair lady — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Becket 
— 20.
0 Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy >Gay — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Puricele în 
ureche — 20.
0 Teatrul Mic : Prețul — 20; (la 
Arenele Române) : Primarul lunii 
și iubita sa — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră 
— 19,30; (sala Studio) : O lună la 
țară — 20.
0 Teatrul Giulești s Comedie cu 
olteni — 19,30.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Nicuță... la Tă- 
nase — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Așa se 
joacă pe la noi — 20.

cinema

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI
PENTRU ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOR

Vibrante mărturii 
ale simpatiei 

față de România socialistă
(Urmare din pag. I)
flate pe trepte ridicate ale dezvoltării, 
ca și de la altele în curs de dezvol
tare. Li s-au alăturat, într-o 
multitudine caleidoscopică, nenumă
rate organizații și organisme, națio
nale și internaționale, obștești, pro
fesionale, religioase, personalități po
litice și culturale, simpli cetățeni de 
toate categoriile.

In acele ceasuri și zile grele am 
incercat un sentiment reconfortant 
urmărind toate aceste mesaje de com
pasiune, care, prin insăși numărul și 
marea lor diversitate, oglindeau am
ploarea legăturilor internaționale ale 
României socialiste, reflectau simpa
tia de care se bucură țara noastră, 
poporul român in cele mai diferite 
colțuri ale lumii.

Țările lumii, popoarele lumii ne 
cunosc ca un popor pașnic, de oa
meni harnici și muncitori care, în
fruntând în decursul anilor nu pu
ține greutăți, au reușit să dureze un 
edificiu social nou și trainic, să fău
rească o economie dinamică, cu 
ritmuri de dezvoltare din cele mai 
înalte pe plan mondial, o cultură 
înaintată — toate, rod al unei munci 
încordate, al unei munci cinstite, cu 
mînecile suflecate, al folosirii și va
lorificării resurselor țării, al abnega
ției și patriotismului întregului po
por. Aceasta generează respect, a- 
ceasta generează simpatie. O spunem 
cu mîndrie, n-avem de ce s-o ascun
dem — despre România și despre 
realizările ei, ca și despre modul cum 
și le făurește s-a dus vestea în lume 
și aceasta ne dă cheia înțelegerii ex
presiilor calde de solidaritate și com
pasiune, mihnirii sincere încercate de 
oameni din diferite țări, de felurite 
categorii sociale și din cele mai di
verse sfere de activitate, ia vestea că 
un popor pașnic și harnic și-a vă
zut distruse o parte din bunurile 
create cu atita trudă.

în manifestările de solidaritate nu 
poți să nu vezi în același timp și o 
apreciere a modului cum se mani
festă țara noastră pe arena interna
țională, a politicii externe a Româ
niei, o politică de pace și priete
nie cu toate popoarele, de dezvoltare a 
colaborării cu toate statele lumii, în 
spiritul coexistenței pașnice. Căci este 
o realitate indiscutabilă că Româ
nia s-a făcut cunoscută prin această 
politică internațională constructivă, 
dreaptă, judicioasă, care promovează 
înțelegerea și respectul reciproc între 
state, dezavuează folosirea forței și 
amenințarea cu forța, se pronunță 
pentru găsirea de soluții echitabile 
litigiilor, militează consecvent pentru 
asemenea idei nobile, scumpe între
gii umanități ca respectul libertății, 
independenței și suveranității tuturor 
popoarelor. Oriunde pe plan inter
național se aude vocea României — 
ea se face auzită în spiritul aspirațiilor 
celor mai înalte ale popoarelor, în spri
jinul idealurilor de dreptate, justiție, 
legalitate și cooperare internațională, 
împreună cu activitatea laborioasă pe 
plan intern, o asemenea politică a 
contribuit mult ca numele României 
să răzbată pină departe, ca simpatia 
de care se bucură in rindul popoare
lor, prestigiul ei internațional să cu
noască „cote" fără precedent in isto
ria țării. Manifestările de solidarita
te din aceste zile nu le putem diso
cia de această realitate.

Știrile publicate zi de zi în presă 
relatează despre diferitele for
me de manifestare a compa
siunii exprimate de numeroase 
firme economice străine. Sînt ma
nifestări care dau o imagine a 
multiplicității legăturilor economice, 
comerciale ale țării noastre, a nu
meroșilor parteneri cu care firmele

Societatea „Diamant Bank" din 
Belgia a donat 5 000 FRANCI BEL
GIENI.

Biserica română din Miami — Flo
rida (S.U.A.) colectează, în aceste 
zile, diverse sume de bani și obiecte.

Direcțiile concernelor „Sulzer" și 
„Brown-Boveri" din ’ Elveția au a- 
nunțat că oferă un nou ajutor cons
tînd dintr-un grup electrogen Diesel 
de 40 kWA, în valoare de 30 000 
FRANCI ELVEȚIENI.

Comitetul de ajutorare al biserici
lor din Norvegia a expediat spre 
țara noastră un nou transport de 
imbrăcăminte, incălțăminte și ali
mente, în greutate de 8 242 kg.

Arhiepiscopia din Atena a cumpă
rat 5 000 de cuverturi și a selecționat, 
din depozitele proprii, circa 30 000 ar
ticole de imbrăcăminte — paltoane, 
haine, cămăși, obiecte pentru copii. 
La mesajul adresat populației de că
tre arhiepiscopul Atenei și al întregii 
Grecii, Ieronimos, cetățenii greci au 
donat pină acum citeva mii de pături, 
care vor fi expediate peste citeva zile 
cu un vapor la Constanța.

Misiunea adventistă din Elveția a 
oferit noi ajutoare pentru zonele, si
nistrate din România. Pînă acum, a- 
ceastă misiune a trimis în țara noas
tră 45 tone de bunuri diferite, în va
loare de 500 000 FRANCI ELVE
ȚIENI.

Biserica adventistă din Belgia a 
donat 6 990 kg de medicamente, im
brăcăminte și incălțăminte.

Uniunea Mozaică din Stockholm a 
donat 10 000 COROANE SUEDEZE.

Firma „Rohner" din Pratteln — 
cantonul Ziirich (Elveția) a adus la 
Crucea Roșie Elvețiană 1 000 FRANCI 
ELVEȚIENI. Firma „Intcrmerkur", 
tot din Ziirich, a trimis ambasadei 
române din Berna un cec în valoare 
de 3 000 FRANCI ELVEȚIENI pentru 
ajutorarea regiunilor inundate.

S-au mai primit donații din partea 
firmelor „Scana" din Austria — 10 090 
ȘILINGI. „Wilhelm Dickopf" din 
R.F. a Germaniei — 500 MĂRCI, iar 
de la „Federation of Japan Trade 
Cooperatives" — 1 000 DOLARI.

Directorul Agenției de publicitate 
„Publiturist" din Milano, Bertoletti, 
a donat 100 000 LIRE ITALIENE. 

și organizațiile comerciale românești 
și-au dezvoltat relațiile in acești ani 
grație progresului economic al țării, 
grație politicii de industrializare, de 
modernizare a agriculturii, de înca
drare tot mai activă a țării in circui
tul schimburilor internaționale. în 
mesajele exprimate de multe din a- 
ceste firme se arată că România este 
un partener economic serios, corect, 
care-și îndeplinește cu conștiinciozi
tate angajamentele ; iar faptul că pe 
lista acestor firme străine se includ 
chiar și unele cu care nu avem re
lații de afaceri oglindește că țara 
noastră devine o prezență tot mai cu
noscută, mai marcată și respectată pe 
arena schimburilor internaționale.

S-a putut vedea aceasta din nenu
măratele scrisori, mesaje, gesturi de 
solidaritate ale celor ce ne-ău vizitat 
țara în ultimii ani sau chiar recent de 
tot. unii chiar în zilele calamității — 
oameni care au îndrăgit aceste locuri, 
frumusețile României, de la litoralul 
însorit pînă la frescele Voronețului, 
care au dus cu ei amintirea unui po
por cald și ospitalier, prietenos, de 
care au dorit să fie alături in clipe 
grele. La fel, au dorit să se arate 
alături diferiți! cetățeni străini aflați 
pentru răstimpuri mai îndelungate în 
țară — personal diplomatic, studenți, 
tehnicieni, reprezentanți ai unor fir
me economice.

Vibrante mesaje de solidaritate, cu
vinte și gesturi impresionante au pro
venit de la cetățenii străini de 
origine română, oameni care, cu 
decenii in urmă, in virtutea 
împrejurărilor din acele timpuri vi
trege, s-au desprins de glie, s-au sta
bilit prin alte locuri, dar au păstrat 
nestinsă in suflet amintirea plaiurilor 
natale. Ei s-au alăturat cu gîndul fra
ților lor din vatra țării și au adus, 
după posibilitățile'vieții pe care și-au 
creat-o, contribuția lor la înlăturarea, 
o clipă mai devreme, a urmărilor ur
giei. ,

...Ajn putut observa că fluxul mesa
jelor și gesturilor de solidaritate a 
cunoscut o creștere continuă, s-a dez
voltat și ramificat tot mai mult, în- 
tr-un timp scurt. Fără îndoială, a- 
cest proces de creștere și diversifi
care a fost legat de extensiunea pro
pagării veștilor despre calamitate — 
dar cred că ar fi simplist să fie le
gat numai de aceasta. De fapt, s-a 
mai adăugat un factor, care a gene
rat el insuși simpatie față de poporul 
român — o simpatie crescută din res
pect și admirație. Căci dacă pretu
tindeni au produs compasiune am
ploarea pagubelor provocate, drama
tismul calamității, nu mai mică — 
ci, poate, chiar dimpotrivă ! — a fost 
impresia vie, profundă, stîrnltă de a- 
titudinea oamenilor, a poporului ro
mân în apriga bătălie cu natura. A- 
proape toate relatările corespondenți
lor de presă străini relevau că ni
căieri nu au intilnit acele manifes
tări de haos și deznădejde, demorali
zare și așteptare pasivă, de fatalism 
pe care le considerau inerente — ci. 
dimpotrivă, dirzenie și bărbăție, dem
nitate și hotărire fermă de luptă îm
potriva calamității și de refacere cit 
mai grabnică a ceea ce a fost distrus. 
O atitudine care a impus respect tu
turor acelora care au știut să apre
cieze această forță și frumusețe mo
rală, această tărie de granit in fața 
nenorocirii, această vitejească voință 
de a ține piept calamităților și de a le 
învinge. „Cronica luptei cu forțele dez
lănțuite ale naturii cunoaște numeroa
se exemple de eroism uman — scria 
ziarul „NEUES DEUTSCHLAND". în
tregul popor român este unit în a- 
ceste zile de restriște ca un singur 
om și luptă împotriva urmărilor a- 
cestei catastrofe naturale". „L’UNITA" 
arăta că „întreaga Românie este un 
imens șantier de luptă și eforturi".

Directorul firmei „Le Tourisme 
francais" din Paris, Gutier, a donat 
1 000 FRANCI.

Brokerkii Valsamakis și Alexatos, 
precum și armatorii vasului „San 
Antonio" din Pireu, angajat de între
prinderea „Navlomar" pentru un 
transport de îngrășăminte cu desti
nația Franța, au hotărît să doneze 
0,40 dolari per tonă din navlul dato
rat lor. în total această donație repre
zintă circa 1 500 DOLARI. Firmele 
respective au mai donat pînă în pre
zent 1 000 DOLARI.

Firma „Bunge S. A." din Anvers 
(Belgia) a donat suma de 375 000 
FRANCI BELGIENI.

Firmele engleze „English Calico" și 
„H. Goldmann Ltd" au donat cîte 
100 LIRE STERLINE.

Reprezentantul firmei engleze „Ke
llogg International Corporation", J.C. 
Richards, a făcut o donație de 500 
LIRE STERLINE.

Directorul firmei „Wortmann" din 
Pivitscheide — Detmold (R.F. a Ger
maniei), Giinther Grachten, a oferit 
suma de 3 000 MĂRCI.

Firma „Bruno Steinhoff" din We
sterstede (R. F. a Germaniei) a trimis 
un cec în valoare de 1 000 MĂRCI.

Din Austria firma „Warko" a do
nat 15 000 ȘILINGI, iar firma „Mali- 
noski" - 10 000 ȘILINGI.

Firma „Ândreas Macheriotis" din 
Cipru a transmis o a treia contribu
ție în valoare de 20 LIRE STERLINE.

Firma „Felipe Fuster" din Madrid 
a comunicat că va expedia, pe calea 
aerului, o serie de medicamente des
tinate zonelor sinistrate — 4 500 dife
rite vitamine, precum și antibiotice 
și gamaglobulină.

Secretarul Asociației de prietenie 
Austria-Romania, Ștefan Kukla, a 
donat 1 000 ȘILINGI.

Din Berlinul occidental au făcut- 
donații Gunter Marquardt — 500 
MĂRCI, Wilbert Toubmann — îmbră
căminte în valoare de 400 MĂRCI, 
Hari Weinert și Wilhelm Tissing, 
cîte 100 MĂRCI, Jak Alderstein, Ger
trud Liestelo și Mariana Jahn — cîte 
50 MĂRCI, Julius Tettler — 80 DO
LARI.

Lectorul Dietmar Hubner, din R.F. a 

Ziarul „TIMES" scria : „Nu se vede 
nici un semn de panică sau alarmă, 
întreaga națiune participă la efortul 
de a ușura consecințele dezastrului. 
Dramatismul, eroismul și solidarita
tea au devenit lozinca zilei".

Numeroase ziare, posturi de radio 
și televiziune, subliniind unitatea 
strinsă dintre poporul român și con
ducătorii săi, relevau prezența aces
tora, din primele clipe, in bătălia 
pentru a se pune stavilă puhoaielor. 
„Secretarul general al Partidului Co
munist Român, Nicolae Ceaușescu, — 
arăta cotidianul cubanez „JUVEN- 
TUD REBELDE" — întovărășit de 
alți conducători, a vizitat zonele inun
date, indicind personal măsurile pen
tru combaterea acestei catastrofe". 
„Președintele Nicolae Ceaușescu — și, 
in general, conducerea partidului și a 
statului, la nivel central și local — 
scria ziarul „AVANTI" — se află per
manent in mijlocul poporului mobili
zat in întregime la lupta grea 
împotriva stihiei apelor". „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — 
scria la rîndul său „NEW YORK 
TIMES" — a preluat personal condu
cerea unor măsuri extraordinare in 
zona orașelor Galați și Brăila, su
praveghind îndeaproape lucrările de 
zăgăzuire a apelor".

Așa cum este știut, așa cum arată 
zilnic informările presei către opinia 
publică, numeroase mesaje de soli
daritate trimise de către statele so
cialiste, de către alte state, a unor 
organizați} internaționale, firme eco
nomice și persoane particulare au 
fost însoțite de oferirea unui sprijin 
material. în forme din cele mai di
verse : ajutoare financiare, alimente, 
medicamente, obiecte de îmbrăcămin
te, materiale de încartiruire a sin. s- 
fraților, instalații de filtrare a apei, 
sprijin tehnic gratuit în refacerea u- 
tilajelor, semințe și alte materiale 
pentru agricultură etc. etc. etc. în
tregul popor român apreciază cu căl
dură ajutorul primit pentru înlătu
rarea urmărilor inundațiilor.

Firește, ar fi imposibilă evocarea 
tuturor acelora care, în momente de 
restriște pentru poporul nostru, au 
ținut să ne exprime simpatia, să ne 
ofere sprijinul și ajutorul. Dacă este 
adevărat — și este adevărat 1 — că 
prietenul la nevoie se cunoaște, apoi 
poporul român are astăzi muiți, foar
te muiți prieteni, și acest lucru ne 
bucură și ne îmbărbătează. Pe bună 
dreptate, aducînd în numele întregu
lui nostru popor mulțumiri tu
turor aceior care ne-au exprimat 
sentimentele lor de prietenie și 
solidaritate, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Cunoaștem 
prietenia și simpatia de care se bucu
ră poporul român, patria noastră, pe 
arena mondială ; dar manifestările de 
simpatie, de solidaritate și sprijin 
venite din partea a zeci și zeci de 
popoare din toată lumea — din țările 
socialiste, din celelalte țări, din 
partea a numeroși șefi de state și 
oameni politici, a numeroase organi
zații internaționale, a unor organiza
ții economice și firme străine, a unor 
cetățeni din diferite state — au de
monstrat incă o dată cit de mare este 
acest prestigiu".

Exprimîndu-și gratitudinea pentru 
nenumăratele dovezi de simpatie, so
lidaritate și sprijin primite din toate 
colțurile globului, asigurîndu-i de 
prietenia și stima noastră pe toți cei 
care s-au făcut interpreții acestor ma
nifestări, poporul român își încor
dează cu eroism toate forțele s= 
pentru a reface ceea ce a fost dis* *t  
pentru a înălța și mai sus ceea 
fost doborit de silnicia apelor aez- 
lănțuite, fiind hotărît să nu precupe
țească nici un efort în voința sa ne
clintită de a asigura mersul continuu 
înainte al României socialiste, ca 
țară a progresului și păcii.

Germaniei, care predă limba șl lite
ratura germană la Universitatea „Ba- 
beș-Bolyai“ din Cluj, a donat salariul 
său pe lunile iulie și august.

Pictorița Georgeta Arămescu An
derson, împreună cu fratele său, 
sculptorul Constantin Arămescu, ar
tiști de origine română stabiliți la 
Miami-Florida (S.U.A.), au donat 
100 DOLARI, în contul 1 000 al Băn
cii Române de Comerț Exterior, și 
10 000 LEI în contul C.E.C. 2 000.

Cetățenii americani de origine ro
mână, A. Cuculescu și E. Ladisiau, 
au trimis suma de 2 000 DOLARI. De 
asemenea, jmpreună cu dr. Gavril 
Curtis, au expediat 50 000 tablete de 
aspirină și 50 000 tablete polivitamine.

Cetățeni români rezidenți în R. D. 
Germană au făcut donații constînd 
în diverse sume de bani și obiecte 
de imbrăcăminte. Astfel, Natalița 
Honimus și Patrice Naumann — cîte 
500 MĂRCI, dr. Alex. Cojocariu și 
Nicolae Schnell — cîte 300 MĂRCI, 
dr. Vlad Petru Bujor — 250 MĂRCI, 
dr. Ion Mărculescu și Virgil Teodo- 
rescu — cîte 200 MĂRCI. Medicii ro
mâni Opri Firu și Cala Traian, care 
se află la specializare în R. D. Ger
mană, au donat cîte 200 MĂRCI. De 
asemenea, studenta Suzana Buch- 
shchatz a donat 150 MĂRCI.

Familiile A. N. Restler și K. Rest- 
ler-State din Ziirich au donat 1772 
becuri și obiecte de îmbrăcăminte.

Uzinele „Voest" din Austria au 
oferit 50 000 ȘILINGI.

Firma „II. Nosirvani" din Iran a 
donat suma de 80 000 RIALI.

Firmele braziliene „Richter" și 
„Malves" au donat medicamente în 
valoare de 2 010 CRUZEIROS și, res
pectiv, 480 CRUZEIROS. Firma „Ri
cardo" a donat 292 cutii conserve, 
firma „Mestele" — 240 cutii lapte 
praf și cafea solubilă, firma, „Cate 
Breșa Ltd" — 600 kg cafea, firma 
„Holiday Sao Paulo" — un colet cu 
imbrăcăminte.

Firma „Maschincnexport und Fi- 
nanz" din Elveția a suplimentat 
suma acordată cu 7 500 FRANCI EL
VEȚIENI, în felul acesta donația el 
totală ridicindu-se la 17 500 FRANCI 
ELVEȚIENI.
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Excelentei Sale 
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
București 

Rog Excelența Voastră, poporul român și guvernul său să accepte 
mulțumirile națiunii peruviene pentru sentimentele de solidaritate expri
mate de Excelența Voastră.

O delegație

a Marii Adunări Naționale
viața internațională

Rl

General de Divizie
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peru

Pe adresa unor instituții și organi
zații obștești continuă să sosească te
legrame prin care instituții și organi
zații din diferite țări ale lumii își ex
primă compasiunea și solidaritatea în 
legătură cu calamitățile naturale abă
tute asupra țării noastre. Ambasado
rul Republicii Populare a Yemenului 
de Sud Ia Londra a transmis amba
sadorului României, din partea po
porului și guvernului țării sale, un 
mesaj de compasiune și simpatie față 
de guvernul și poporul român. Mesaje 
și telegrame similare au mai sosit, pe

adresa Ambasadei române din Monte
video din partea președintelui Sena
tului Uruguayan, Alberto Abdala. Pe 
adresa Consiliului național al femei
lor din România, din partea d-nei 
Farideh Diba, mama împărătesei Ira
nului, vicepreședintă a Organizației 
de femei din Iran ; din partea Adu
nării naționale a femeilor din Anglia. 
Prin intermediul Asociației de drept 
internațional și relații internaționale 
din România, din partea secretarului 
general al Comisiei Internaționale a 
Juriștilor, Sean Mac Bride.

(Agerpres)

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A PARTIDULUI
DE STINGĂ COMUNIȘTII DIN SUEDIA

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, joi a 
sosit în Capital^ o delegație a Parti
dului de stînga-comuniștii din Suedia 
formată din tovarășii Gote Ask și 
Carl Lund, membri ai Comitetului 
Central al P.S.C.S., Carl-Ejnar Ble- 
sser, membru al Comisiei de politică 
«xternă a P.S.C.S., și Nils Bengtsson,

al grupului parlamentar «1secretar
P.S.C.S.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal București-Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Ghizela 
Vass, Ilie Rădulescu și Virgil Caza- 
cu, membri ai C.C. al P.C.R., Cons
tantin Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Cronica zilei
Ambasadorul Republicii Democra

te Germane la București, Ewald 
Moldt, a oferit joi după-amiază un 
cocteil cu prilejul prezenței în țara 
noastră a președintelui Ligii de prie
tenie dintre popoare a R.D. Germa
ne, dr. Paul Wandel, cu soția, și a 
scriitoarei Inge von Wangenheim. Au 
participat Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Mih- 
nea Gheorghiu, prim-vicepreședinte 
al Institutului român pentru relațiile 
culturale ,cu străinătatea, Tamara 
Dobrin, vicepreședintă a Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, acad. Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor, oameni de 
știință, artă și cultură.

★
Joi dimineața au început în Capi

tală lucrările Congresului național 
de otorinolaringologie, organizat de 
Uniunea societăților de științe medi
cale.

ral, Petrache Buzoianu, care va par
ticipa la cea de-a XVIII-a sesiune 
a Conferinței statisticienilor euro
peni.

★

Joi a sosit în Capitală Jean Noel 
Innocente de Souza, secretar general 
al Mișcării de tineret din Dahomey, 
care, la invitația Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, va 
face o vizită în țara noastră.

(Agerpres)

a plecat în R.S.F. Iugoslavia
Joi la amiază a plecat la Belgrad 

o delegație a Marii Adunări Națio
nale, condusă de Mihai Dalea, pre
ședintele Comisiei pentru politica ex
ternă a M.A.N., care va face o vizită 
în R.S.F. Iugoslavia la invitația pre
ședintelui Comitetului de politică ex
ternă al Skupștinei Federale și va 
avea convorbiri cu reprezentanți ai 
Comitetului de politică externă.

Din delegație fac parte Alexandru 
Ionescu, secretarul 
politică externă a M.A.N., 
Voicu și Siitâ 
misiei.

Comisiei pentru
Ștefan 

Andras, membri ai co-

La plecare, pe aeroportul ,Bucu- 
rești-Otopeni erau prezenți Maria 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., 
Aurel Vijoli, președintele Comisiei 
economico-financiare a M.A.N., Ilie 
Rădulescu, vicepreședinte al Comisiei 
pentru politică externă a M.A.N., de- 
putați, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

A fost de față Miiorad Komatina, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București,.

(Agerpres)

* ★

11 — Corespondentul 
Plopeanu transmite : 
la Belgrad delegația

BELGRAD 
Agerpres N. 
Joi a sosit 
Marii Adunări Naționale condusă de 
Mihai Dalea, președintele Comisiei 
pentru politică externă a M.A.N., 
care, la invitația președintelui Co
mitetului de politică externă al 
Skupștinei Federale, face o vizită 
in R.S.F. Iugoslavia.

Pe aeroportul Surcin, delegația a 
fost întîmpinată de Bogdan Osolnik, 
președintele Comitetului de politică 
externă al Vecei social-politice, de 
Marian Barișici și Șandor Mesaroș, 
membri ai comitetului. La sosire au 
fost de față ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad, Va-

Șandru, și membri ai ambasa-sile 
dei.

în
Marii Adunări Naționale a vizitat 
Muzeul Revoluției.

Seara, președintele Comitetului de 
politică externă al Vecei Popoare
lor, Stana Tomașevici-Arnesen, a o- 
ferit un dineu în cinstea delegației. 
Au participat Gustav Vlahov, vice
președinte al Skupștinei Federale, 
Niaz Dizdarevici, membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I., 
Bogdan Osolnik, președintele Comi
tetului de politică externă al Vecei 
social-politice, și alte persoane ofi
ciale.

cursul după-amiezii, delegația

Acord pentru deschiderea
Centrului de informare
al O.N.U. la București

★
Joi dimineața a plecat Ia Geneva 

delegația Direcției Centrale de Sta
tistică, condusă de directorul gene-

Vernisajul expoziției

îi d. S. Cehoslovacău

ln cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea de-a XXV-a aniversare a eli
berării Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist, joi la amiază s-a deschis în 
rotonda sălii mici a Palatului Repu
blicii Socialiste România expoziția 
„Cartea în Republica Socialistă Ceho
slovacă", organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă. Expoziția 
cuprinde o selecție de 800 de titluri 
din toate tematicile editoriale, multe 
dintre ele distinse cu premii la expo
ziții internaționale, oglindă fidelă a 
culturii cărții din țara vecină și prie
tenă. Se remarcă îndeosebi prezenta
rea grafică a cărților de artă și pen
tru copii. Printre exponate se află 
numeroase volume reprezentînd ope
re ale scriitorilor români Mihai Emi- 
nescu, Ion Creangă, Ion Slavici, 
hail Sadoveanu, Victor Eftimiu, 
Bogza, Nichita Stănescu și alții, 
duse în limbile cehă și slovacă.

La deschidere au participat 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Octav Livezeanu, vicepreședin
te al Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, directori de edituri, 
oameni de artă și cultură, ziariști.

Au fost prezenți Miroslav 
ambasadorul Republicii 
Cehoslovace la București, 
nor misiuni diplomatice și 
bri ai corpului diplomatic.

A fost, de asemenea, 
Cisar Juraj, delegat din partea Mi
nisterului Culturii R. S. Slovace.

Cu prilejul vernisajului au rostit 
alocuțiuni Constantin Măciucă, direc
torul general al Centralei cărții, și 
Libuse Krasna, delegat din partea 
Ministerului Culturii R. S. Cehe.

(Agerpres)

Mi- 
Geo 
tra
Ion

Sulele, 
Socialiste 

șefi 
alți

ai u- 
mem-

de față,

Sergiu Celibidache

la București

de concerte al Radio-în studioul
televiziunii a avut loc joi seara prima 
întîlnire a publicului din Capitală cu 
orchestra simfonică a Radioteleviziu- 
nii suedeze — Sveriges Symfonior- 
kester din Stockholm — sosită in țara 
noastră împreună cu marele dirijor 
Sergiu Celibidache. Sub bagheta a- 
cestui strălucit muzician, orchestra 
suedeză, pe care o dirijează din anul 
1962, a prezentat. în primul său con
cert, lucrările simfonice „En Saga" 
de Jean Sibelius. ..Mathis der Maier" 
de Paul Hindemith și „Tablouri din- 

' tr-o expoziție" de Mussorgski-Ravel. 
La concert au fost prezenți Pompi- 

liu Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, C.S.C.A., personali
tăți al- vieții noastre cultural-artis- 
tice.

A asistat, de asemenea. Cari Rappe. 
ambasadorul Suediei la București.

(Agerpres)

CAMPANIA ELECTORALĂ
DIN UNIUNEA SOVIETICĂ

în urma acordului intervenit în
tre guvernul român și Organizația 
Națiunilor Unite, la București s-a 
deschis un Centru de informare al 
O.N.U., pentru a pune la dispoziție, 
în România, materiale documentare 
privind Organizația Națiunilor Uni
te și activitățile acesteia.

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a numit ca director al cen
trului pe dl. Sayed Abbas Chedid. Dl.

Chedid este cetățean al Republicii 
Arabe Unite, Domnia-sa lucrează în 
cadrul Oficiului de informare publică 
din Secretariatul O.N.U. din anul 
1962, și de atunci a activat în Kins
hasa, New York, Cairo, Abidjan și 
Dakăr.

Dl. Chedid, care a sosit la Bucu
rești, a fost primit de ministrul a- 
facerilor externe, Corneliu Mănescu.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

IN FATA DUBLI10R CAMPIONI
Din nou am părăsit „Estadio Ja

lisco" cu o undă de regret în suflet. 
Meritam sau. mai bine-zis, puteam 
mai mult și în acest meci, în care am 
fost din nou învinși doar la un gol 
diferență. Pe teren nu a existat decît 
în primele 20 de minute o superiori
tate braziliană și asta s-a datorat 
emotivității cu care reprezentanții 
noștri au abordat partida. Adamache, 
mai neinspirat ca oricînd, a 
foarte ușor cele două goluri 
de Pele (din lovitură liberă) 
zinho.

După cele două goluri, ca . 
s-ar fi eliberat de o povară, „unspre- 
zecele" nostru a ieșit la atac, con
struind faze de mare spectacol, care 
i-a adus publicul de partea sa. Un 
minut după golul marcat de Jair- 
zinho, Dumitrache a ratat o ocazie 
rarisimă, după ce întreaga apărare 
braziliană fusese făcută șah-mat. 
El și-a răscumpărat greșeala, trei mi
nute după un luft al lui Neagu, cind, 
în luptă cu trei fundași brazilieni, a 
înscris dintr-o poziție extrem de di
ficilă.

Prezența lui Răducanu în poartă a 
mărit cota de siguranță a apărării 
noastre, deși și el a primit un gol în 
min. 66, înscris de Pele : 1—3. Din 
nou. două goluri diferență de 6cor, 
dar replica băieților noștri este 
promptă și Dembrovschi șutează in 
bară, citeva zeci de secunde mai 
tîrziu. După cum știți, cu șapte mi
nute înainte de sfirșit, dominind in
sistent. șutind la poartă din orice po
ziție, echipa noastră mai înscrie încă 
un gol prin Dembrovschi. Am atacat 
în continuare, dar rezultatul a rămas 
3—2, deși Felix a scos mingi-gol, ex
pediate în special de Tătaru. Am ter
minat meciul peste adversari, cum 
se spune, chiar dacă Tostao i-a prile
juit lui Răducanu o „răzbunare" per
sonală, apărîndu-i un balon șutat din 
trei metri. De fapt, la această minge, 
ca și la altele asemănătoare, ne-am 
întrebat care o fi fost rațiunea men
ținerii lui Adamache, cu orice preț, 
in poartă. Dar această chestiune, ca 
și altele de același fel, le lăsăm pen
tru o discuție ulterioară.

Să reținem acum faptul că echipa 
noastră a jucat bine și în această 
partidă, reușind numeroase acțiuni de

primit 
înscrise 
și Jair-
și cum

Impresii,
Antrenorul MARIO ZAGALO: 

„Nu sint mulțumit de compor
tarea echipei mele. Apărarea 
face greșeli. Dacă ar mai fi 
avut doi jucători buni, românii 
ne puteau învinge. Ei au jucat 
foarte bine astăzi. Echipa lor 
este linără și ar putea să obțină 
rezultate de prestigiu".

Corespondentul Agenției France 
Presse PAUL DENIZE : „Desi
gur succesul brazilienilor este 
meritat, dar această victorie a 
fost in mod serios contestată de 
o echipă română care, așa cum 
s-a intimplat in meciul cu An
glia. n-a știut sau n-a crezut in 
posibilitățile sale. In timp ce 
brazilienii au trăit prin scli
pitoarea lor linie de atac, 
românii au desfășurat - un joc 
solid pe toate compartimentele. 
Ne-au plăcut in mod deosebit 
Nunweiller, care a fost „plămi-

mare frumusețe, impunînd spectato
rilor prin calitatea fotbalului prestat, 
în ciuda faptului că a făcut parte din 
această grupă infernală. Putem spu
ne fără rezerve că băieții care au 
jucat, acum ca și în celelalte partide, 
s-au dăruit, luptînd pînă la ultima 
picătură de energie, înfringînd con
dițiile grele de aici — altitudine, căl
dură etc., fiind majoritatea timpului 
egali cu adversarii lor cei mai buni.

România), celelalte scoruri din penul
tima zi a „optimilor" au fost : 3—1 
(R.F.G. — Peru), 2—0 (U.R.S.S. - 
Salvador), 1—0 (Suedia — Uruguay).

REZULTATELE DE IERI

DE

CORESPONDENTA 
DIN GUADALAJARA 

LA VALENTIN PAUNESCU

care 
ter- 
„Au

în fața spectatorilor, a tehnicienilor 
prezenți aici, ca și în fața-sutelor de 
milioane de telespectatori, care i-au 
urmărit pe micul ecran, Dinu, Dumi
tru, Dembrovschi și ceilalți art făcut 
o bună propagandă fotbalului româ- 

- nesc. Reputatul antrenor H. Her
rera remarca această creștere de 
valoare a jocului fotbaliștilor ro
mâni, într-o declarație pe 
ne-a făcut-o imediat dună 
minarea partidei cu Brazilia :
progresat mult băieții dv., tehnic și 
tactic. 70 de minute, în această parti
dă decisivă cu Brazilia, ei au fost cel 
puțin egali cu adversarii lor, dezvol- 
tînd un joc ofensiv. Am numărat opt 
ocazii clare ale românilor și doar 
două ale brazilienilor, și dacă nu ar 
fi fost acele 20 de minute ale începu
tului, în*  care au primit cele două 
goluri, rezultatul ar fi fost altul pro
babil. Oricum, îmi place echipa 
României și mi-ar place să fiu ori- 
cînd antrenorul ei".

înainte de a încheia această rela
tare, merită, cred, să redau declara
ția lui Cornel Dinu, unul dintre 
stilpii echipei noastre, ireproșabil, ca 
și Dumitru, în toate partidele dispu
tate : „Sînt nespus de afectat de in- 
frîngerea suferită, chiar și numai 
pentru faptul că am fost cel puțin 
egali cu adversarii noștri. în ziua 
în care toți colegii mei de echipă vor 
vrea mai mult decît pînă acum, vom 
realiza mai mult, pentru că putem 
să realizăm mai mult".

Afară deci de acest 3—2 (Brazilia —

declarații
nul" echipei, Dumitru, Dem
brovschi, un jucător inteligent, 
și Tătaru. care in finalul parti
dei a fost un permanent peri
col pentru apărarea braziliană. 
In ceea ce l privește pe Dumi- 
trache. acesta este un jucător 
contradictoriu : cu realizări deo
sebite. dar și cu ratări sau gafe 
puerile".

Unul din trimișii agenției 
Reuter". ANDREW TARNOW

SKI, scrie : „Fără Gerson și Ri- 
velino. brazilienii au avut mari 
scăderi în apărare. Abordind cu 
mai mult curaj partida, românii 
ar fi putut obține un rezultat 
de egalitate"

tntr-un interviu acordat co
respondentului „U.P.I.", MIR
CEA LUCESCU a spus : ,.Am 
început meciul ca niște școlari. 
Trebuia să jucăm cu același cu
raj de la începutul meciului".

r
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1—0Mexic—Belgia 
Italia—Israel
Anglia—Cehoslovacia 
(0—0)
Bulgaria—Maroc 1—1

(1-0)
0—0
1—o

(1-0)

SFERTURILE DE FINALĂ
(14 iunie)

Ciudad de Mexico : U.R.S.S. 
sau Mexic — Uruguay ; Puebla : 
Italia — Mexic sau U.R.S.S. ; 
Guadalajara : Brazilia — Peru ; 
Leon : R.F.G. — Anglia.

La marginea Belgradului, 
unde peisajul pare a anti
cipa o zonă. turistică, se 
află uzina „I. M. Raco- 
vica-Beograd", al cărei „act 
de naștere" a fost semnat 
în 1927. Se apelează adesea 
la această dată ca și la nu
meroase altele pentru a se 
înfățișa, prin comparații 
expresive, saltul care a a- 
vut loc, în anii de după cel 
de-al doilea război mon
dial, în ceea ce privește 
capacitatea uzinei.

„Cifrele estimative ale 
producției de dinainte de 
război, raportate la numă
rul muncitorilor din aceeași 
perioadă (șase sute), ajută 
la o mai exactă înțelegere 
a evoluției rapide a uzinei 
in anii socialismului, a 
ponderii crescînde pe care 
producția de azi o are in 
ramura construcției de ma
șini", îmi spunea Dmităr 
Cubrilo, unul dintre mem
brii conducerii administra
tive a uzinei.

Aici, în colectivul i 
2 800 de muncitori, 
binecunoscut trecutul 
nei „Racovica". Dar 
deosebire cel legat 
anii cind, cu toate încercă
rile, hitlcriștii n-au reușit 
să includă uzina in produc
ția de război. N-au reușit 
pentru că influența co
muniștilor a fost foarte 
puternică, pentru că aici 
muncitorimea era călită la 
școala luptei revoluționare 
a marilor greve împotriva 
asupririi capitaliste. Toate 
acestea explică energia cu 
care, după eliberare, s-a 
trecut la reorganizarea uzi
nei, entuziasmul cu care a 
fost întîmpinată inaugura
rea primului tractor „Za- 
drugar", 
uzinei.
biroul

celor 
este 
uzi- 

• cu 
de

ieșit pe porțile 
Intr-o vitrină din 
directorului este

Duminică 14 iunie, cetățenii sovie
tici își vor alege reprezentanții în 
organul suprem al puterii de stat — 
Sovietul Suprem, alcătuit din două 
Camere : Sovietul Uniunii și Sovie
tul Naționalităților,

Campania electorală, care se apro
pie de sfîrșit, s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de vie activitate politică a 
maselor de alegători, în spiritul ape
lului Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
constituind un prilej de trecere în 
revistă a marilor realizări dobindite 
de poporul sovietic în cei patru ani 
care au trecut de la ultimele alegeri 
și a sarcinilor ce stau în fața țării, 
pentru perioada următoare.

Această atmosferă de vie activitate 
politică, de interes deosebit, s-a oglin
dit în dinamica întrecere socialistă,' 
în angajamentele luate de muncitori, 
colhoznici, în însemnatele 
obținute de milioanele de 
muncii în cinstea acestui important 
eveniment din viața social-politică 
a Uniunii Sovietice.

Candidați! în alegeri sînt munci
tori și colhoznici, savanți de renume, 
oameni de cultură și artă, specialiști 
în diferitele ramuri ale economiei na
ționale, reprezentanți ai organizații
lor obștești, ai armatei și marinei, 
activiști de partid. în ultimele săptă- 
mîni au avut loc în întreaga țară în- 
tîlniri între candidați și alegători. 
Ele au constituit un prilej de rele
vare a succeselor obținute de popoa
rele Uniunii Sovietice în construcția 
comunismului, de subliniere a princi
palelor sarcini de viitor, au constituit 
un cadru de largi schimburi de pă
reri între alegători și cel ce urmează 
să fie aleși în legătură cu o sferă 
largă de probleme politice, sociale, 
economice, culturale, științifice. La a- 
ceste întîlniri cu alegătorii au parti
cipat membri ai C.C. al P.C.U.S., ca
dre cu munci de răspundere din a- 
paratul de.partid și de stat, munci
tori, țărani și intelectuali — candidați 
în alegeri.

în acest cadru a avut loc, miercuri, 
întîlnirea reprezentanților oamenilor 
muncii din circumscripția orășenească 
Moscova cu candidatul lor pentru So
vietul Naționalităților al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice. în cuvîntarea ros
tită cu acest prilej, după ce s-a refe
rit la succesele obținute de poporul 
sovietic, în ultimii ani, în dezvoltarea 
multilaterală a țării, Alexei Kosîghin

socialista,
realizări 

oameni ai

a subliniat necesitatea continuării 
eforturilor în direcția asigurării pro
gresului economic continuu. Vorbito
rul a arătat că una din direcțiile 
principale ale politicii economice in 
cincinalul în curs a constituit-o apli
carea reformei economice, că se în
treprind măsuri pentru perfecțio
narea continuă a structurii organelor 
pe ramuri ale conducerii economice, 
pentru îmbunătățirea metodelor și 
stilului activității lor.

Șeful guvernului sovietic s-a re
ferit, de asemenea, la o serie de sar
cini de viitor privind reconstrucția 
tehnică a industriei, înlocuirea uti
lajului în funcțiune cu unul mai mo
dern, mai productiv, automatizarea și 
introducerea sistemelor științifice de 
conducere a producției și de organi
zare a muncii, îmbunătățirea con
strucției capitale, subliniind importan
ța deosebită a aplicării cuceririlor 
revoluției _ tehnico-științifice, a îm
pletirii sțrînse a științei cu producția.

Alexei Kosîghin a vorbit, de ase
menea, despre unele probleme in
ternaționale, arătînd că Uniunea So
vietică va depune eforturi în direc
ția destinderii, a consolidării secu
rității europene, pentru transforma
rea Europei într-un continent al 
păcii și ’ colaborării pașnice între 
state, indiferent de orînduirea lor 
Socială. El a vorbit, de asemenea, 
despre lupta eroică a poporului' 
vietnamez, arătînd că întreaga ome
nire progresistă își intensifică pro
testele împotriva politicii S.U.A. în 
Indochina și cere tot mai insistent 
încetarea agresiunii.

Referindu-se la relațiile cu R.P. 
Chineză, Alexei Kosîghin a relevat 
necesitatea normalizării raporturilor 
dintre cele două țări, arătind că la 
baza acestui mod de abordare stă 
convingerea că interesele popoarelor 
sovietic și chinez nu numai că nu 
se deosebesc, ci coincid.

Joi a avut o întîlnire cu alegă
torii din Moscova Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. în cuvîntarea 
rostită cu acest prilej, el a trecut în 
revistă succesele realizate de Uniu
nea Sovietică în anii care au trecut 
de la ultimele alegeri și s-a oprit a- 
supra sarcinilor pe care le impune 
dezvoltarea în continuare in dome
niul economic și social-cultural.

Vorbitorul s-a oprit asupra activi
tății desfășurate de Sovietul Suprem 
al Uniunii Sovietice, a relevat că în 
Soviete se află sute de mii de aleși

ai poporului și că din actuala com
ponență a candidaților pentru locu
rile de deputați în Sovietul Suprem 
rezultă că peste 50 la sută dintre a- 
ceștia sînt reprezentanți ai 
muncitoare și ai țărănimii 
nice.

în continuare, N. Podgornîi s-a re
ferit la activitatea desfășurată de 
Soviete, la rolul lor în viața socie
tății, subliniind că ele își îndreaptă 
principala atenție spre adincirea 
conținutului activității lor, spre lăr
girea substanțială a sferei probleme
lor pe care trebuie să le rezolve, 
spre întărirea controlului asupra or
ganelor executive și persoanelor cu 
funcții de stat, spre coordonarea ac
tivității întreprinderilor și organiza
țiilor în problemele legate de presta
rea serviciilor către populație. Des
fășurarea construcției comuniste, a 
subliniat vorbitorul, determină nece
sitatea întăririi consecvente a statu
lui. a perfecționării tuturor laturilor 
activității lui, participarea largă a 
oamenilor muncii la conducerea tre
burilor statului, la desfășurarea prin 
toate formele a democrației socia
liste.

Președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. s-a oprit apoi a- 
supra unor aspecte privind politica 
externă a Uniunii Sovietice, ș-a re
ferit la problema securității europene 
și la căile de realizare a acesteia. El 
a arătat că în înfăptuirea activității 
politice externe un rol important 
este jucat de contactele personale la 
nivel înalt, subliniind că au intrat,în 
practică întîlnirile bilaterale și mul
tilaterale ale conducătorilor de par
tid și de stat din țările socialiste, și 
că, în ultimii 4 ani, Uniunea Sovie
tică a fost vizitată oficial de șefii a 
peste 20 de state capitaliste și în curs 
de dezvoltare.

De asemenea, vorbitorul a abordat 
problema schimburilor interparla
mentare, subliniind că parlamentele 
poartă o înaltă răspundere pentru 
destinele păcii.

Pregătirile pentru alegerile 
ganul suprem al puterii de 
Sovietul Suprem — continuă cu inten
sitate ; în toate circumscripțiile elec
torale se fac ultimele pregătiri, con
tinuă dialogul fructuos între candi
dați și alegători desfășurat într-o at
mosferă de entuziasm, expresie a 
hotăririi oamenilor sovietici de a ob
ține noi succese pe drumul construc
ției comunismului.

Moscova,

clasel 
colhoz-i

In or- 
stat —

Silviu PODINA

Evoluția navei cosmice Semnarea
„Soiuz-9 unor acorduri

® A 11-A ZI DE LUCRU
• 0 PARTIDA DE ȘAH COSMOS-PĂMÎNT

MOSCOVA — (de la 
corespondentul nostru). 
Cei doi cosmonauți de 
la bordul navei „Soiuz- 
9“ au implinit joi zece 
zile de ședere in Cos
mos. In cea de-a zecea 
zi, după controlarea 
sistemelor navei, ei au 
făcut observații asupra 
Pământului -și a corpu
rilor cerești. Au putut 
vedea bine Crimeea și 
Caucazul, orașele Soci 
și Batumi, lacul Sevan. 
In cursul celei de-a 
143-a rotații au obser
vat o furtună de praf 
in pustiul Dest-i-kevir 
de pe teritoriul Iranu
lui.

Conform programului 
inițial al zborului, in

cea de-a zecea zi, între 
rotațiile 140—150, An
drian Nikolaev și Vitalii 
Sevastianov au avut 
timp liber, de odihnă, 
mai mult decît în cele
lalte zile. Cosmonauții 
au acceptat propunerea 
colegilor lor de la cen
trul de comandă de a 
juca în acest timp cu 
ei o partidă de șah. 
Drept reprezentanți ai 
celor de pe Pămînt au 
fost aleși generalul Ka
manin, comandantul 
grupului de cosmonauți, 
și cosmonautul Viktor 
Gorbatko, fost membru 
al echipajului de pe 
„Soiuz-7". Prima parti
dă de șah Pămînt— 
Cosmos, jucată in timpul

\

rotațiilor 141—144, s-a 
încheiat prin remiză 
după cea de-a 36-a mu
tare. In restul timpului 
liber, cosmonauții s-au 
odihnit. Ei au comuni
cat la sfirșitul zilei câ 
se simt bine și se află 
intr-o dispoziție exce
lentă. Parametrii micro
climatului navei sint 
normali, apropiați de 
cei de pe Pămînt : 850 
milimetri coloana
mercur presiunea și 20 
de grade Celsius tem
peratura.

A U-a zi de 
început joi la 
ora Moscovei, 
jul a trecut la 
nirea programului zilei. 
Zborul orbital al navei 
„Soiuz-9" continuă.

de

lucru a 
ora 11, 
Echipa- 
îndepli-

sovieto
vietnameze

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
vorbirile sovieto-vietnameze 
avut loc recent la Moscova 
cheiat prin semnarea unor 
privind furnizarea de către 
sovietică de ajutor economic 
tar suplimentar Republicii 
erate Vietnam, relatează 
TASS.

Potrivit acordurilor semnate, în 
R.D.V. vor fi livrate în anul 1970 
utilaje complete și alte mijloace teh
nice pentru diferite întreprinderi, 
precum și mărfuri și materiale nece
sare economiei naționale a R. D. 
Vietnam și întăririi în continuare a 
capacității ei de apărare.

— Con- 
care au 

s-au în- 
acorduri 

partea 
și mili- 
Demo- 
agenția

păstrată macheta primu
lui tractor. Nu s-ar pu
tea spune că impunea 
prin „ținută". Față de si
lueta modernă a actualelor 
tractoare „Racovica-60“, nu 
și-ar putea aroga decit 
^meritul de a fi fost întîiul, 
de a constitui un moment 
de reper pentru noua deve
nire a uzinei și de a fi avut 
un rol important in dezvol
tarea economiei, a agricul
turii iugoslave aflată, pe 
atunci, la pragul noii sale 
existențe.

valoare de 27 milioane de 
dolari, furnizarea pentru 
export a peste 30 la sută 
din motoarele și piesele de 
schimb, atestă ritmurile 
calitative înregistrate de 
pulsul industrial al uzinei. 
„Din 1950 pină în prezent 
— ne spunea același inter
locutor — producția a cres
cut de 5 ori, iar prin măsu
rile științifice de organi
zare inițiate (repartizarea 
rațională a foiței de mun
că, adoptarea mai operati
vă a unor soluții noi, im
puse de dezvoltarea intre-

nuare a cooperării cu alte 
întreprinderi cu profil si
milar in vederea unei mai 
eficiente specializări a pro
ducției. Și, decurgind firesc 
din toate acestea, ca o con
secință a lor, realizarea u- 
nui obiectiv permanent — 
ridjearea nivelului de trai 
al salariaților uzinei. O- 
biective cu care se con
fruntă in mod necesar o 
economie modernă, in plină 
dezvoltare. Probleme ce t or 
fi soluționate pozitiv. Afir
mație pe care am auzit-o 
rostită adesea in vizita iă-

Uzina „inimilor de oțel"

NOTE DE DRUM DIN IUGOSLAVIA

z
Perfecționind și moderni- 

zînd procesul de producție, 
diversifieînd-o, din 1954. 
uzina „Racovica" și-a im
pus cu adevărat un nume 
propriu în peisajul indus
trial al tării Motoarele 
pentru tractoare și alte ma
șini produse aici, mașinile- 
unelte pentru construcții, 
pentru defrișarea terenuri
lor, faptul că în prezent 
există aproape o sută de 
posibilități de aplicare a 
motorului la diferite tipuri 
de mașini și instalații — 
toate acestea, facilitînd 
creșterea producției la o

prinderii, de solicitările 
producției, stimularea mun
cii de calitate, statornici
rea unor relații de coope
rare cu alți producători iu
goslavi etc.) gradul de 
economicitate a sporit de 
șase ori".

Preocupările actuale sint 
multiple Mai întîi, efortul 
întregului colectiv al uzi
nei concentrat către elabo
rarea planului și pro
gramului de muncă, a 
programului de investiții. 
Apoi, formarea cadrelor în 
funcție de perspectivele u- 
zinei. asigurarea în conti-

obiectivelor 
a produce 
bine, 

mai 
piața

de a 
nună 

in-

mo- 
este

cută, completată de tceea 
că scopul întregii activități 
este, potrivit 
economice, ,de 
mai mult, mai 
asigura o cit 
desfacere pe
ternă și străină".

Străbitînd secțiile 
derne ale uzinei nu 
greu să constați organiza
rea exemplară a muncii, 
valorificarea judicioasă a 
spațiului de producție, a 
liniilor tehnologice. In sec
țiile în care se produc di
ferite părți pentru carpul 
motoarelor, ca și în cele de

mont.ij și probe, pretutin
deni se poate remarca ni
velul ridicat de dotare a 
uzinei, prezența unor inge
nioase soluții de organiza
re interioară a procesului 
muncii — rod al contribuției 
întregului colectiv de mun
citori. Imagine pe care o 
impun numeroase fabrici și 
uzine din țara vecină și 
prietenă, a cărei industrie 
a cunoscut in anii socialis
mului 
tare, o 
zare.

Cind 
masiv 
pregătit pentru a fi expe
diat către alte unități in
dustriale. Motoarele verifi
cate cu minuție îndeplineau 
— cum ni s-a spus — toate 
condițiile pentru a fi „trans
plantate" în trupul tractoa
relor, al autovehiculelor ce 
vor străbate cîmpiile Iu
goslaviei, precum și ale al
tor țări în care prestigiul, 
autoritatea tehnică a uzi
nelor „Racovica" sint bu
nuri deja cîștigate.

l-am privit pe muncitorii 
schimbului I, aplecați asu
pra lucrului, urmărind și 
manevrînd cu atenție mași- 
nile-unelte cu care făuresc 
„inimile de oțel" ale viito
rilor mesageri ai cîmpiilor 
și șoselelor. Zeci de mii de 
inimi de oțel care vor pulsa 
ritmic în piepturile meta
lice ale tractoarelor și ma
șinilor, in aproape o sută 
tipuri de mașini industri
ale Din inimile unor ase
menea oameni, devotați 
profesiei lor, conștienți de 
utilitatea socială a muncii 
lor, nu se pot naște decit 
„inimi de oțel" durabile, 

oțel" care vor 
exprime cu fi- 
autorii lor.
N. DRAGOȘ

o puternică dezvol- 
accentuată moderni-
am vizitat uzina, un 
lot de motoare era

ftl’lll IIH 
„Inimi de 
putea să-i 
delitate pe
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PRIMIREA DELEGAȚIEI
ROMÂNE DE CĂTRE

La Wheelus Field

flutură din nou

PREȘEDINTELE MAO TZEDUN drapelul libian
PEKIN 11 — Corespondență de la 

Ion Fîntînaru și Ion Gălățeanu : Pre
ședintele Mao Tzedun și vicepreșe
dintele Lin Biao au primit, în după- 
amiaza zilei de 11 iunie, delegația 
Marii Adunări Naționale și a Consi
liului de Stat ale Republicii Socialis
te România, condusă de tovarășul E- 
mil Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, care se află la 
Pekin într-o vizită de prietenie la in-

RECEPJIA OFERITĂ DE AMBASADORUL
ROMÂN LA PEKIN

vitația P.C. Chinez și a Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină.

Au fost prezenți Ciu En-lai, Cen 
Bo-da, Kan Șen, Huan Iun-șen.

Din partea română au fost prezenți 
membrii delegației. A fost de față, 
de asemenea, Aurel Duma, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
în R.P. Chineză.

întrevederea care a avut loc cu a- 
cest prilej s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, cordială.

Cu prilejul vizitei în R. P. Chineză a 
delegației Marii Adunări Naționale și 
a Consiliului de Stat ale Republicii 
Socialiste România, condusă de tova
rășul Emil Bodnaraș, ambasadorul 
României la Pekin, Aurel Duma, a 
oferit o recepție în marea sală a Adu
nării Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină.

Au participat tovarășii Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 

‘ Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Kan Șen, 
membru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent sil Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină, 
precum și Huan Iun-șen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, șef al Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Chineze 
Li Sien-nien, membru 
Politic sil C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului ’ 
Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină, și 
alte persoane oficiale chineze.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Pekin, co
respondenți de presă.

Fundalul sălii era ornat cu drape
lele de stat român și chinez. Au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări. In timpul recepției, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășii Emil Bod
naraș și Ciu En-lai au rostit cu- 
vîntări.

în cuvîntul său, tovarășul EMIL 
BODNARAȘ a spus :

Vizita pe care delegația M.A.N. și 
a Consiliului de Stat ale Republicii 
Socialiste România a făcut-o în R. P. 
Chineză la amabila invitație a Comi
tetului Central al P. C. Chinez și a 
Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină o apreciem ca deosebit 
de bogată în roade pentru dezvol
tarea legăturilor dintre partidele și 
țările noastre, pentru adîncirea prie
teniei româno-chineze.

In cursul șederii la Pekin, membrii 
delegației au vizitat Fabrica textilă 
nr. 3, Comuna populară „Huan Tu 
Kan" și alte obiective economice și 
social-culturale. Tot ceea ce am vă
zut și aflat ne-a întregit imaginea 
pe care noi o aveam despre progre
sele remarcabile pe care le-ați obți
nut în opera de industrializare a 
țării, în reorganizarea pe baze socia
liste a satului chinez și moderniza
rea agriculturii, în promovarea cu
ceririlor științifice și tehnice mo
derne pînă la nivelul ilustrat în mod 
atît de elocvent de lansarea primu
lui satelit chinez al Pămîntului. Toa
te acestea arată ce imensă forță crea
toare și Inepuizabil potențial con
structiv reprezintă marele dv. popor 
— cunoscut de milenii pentru hărni
cia, seriozitatea, spiritul său inova
tor, ale cărui energii au fost descă
tușate de revoluția victorioasă și 
puse în slujba mărețului țel al fău
ririi unui stat socialist, puternic și 
înfloritor. Asupra noastră au produs 
o impresie deosebită înalta conștiință 
politică a clasei muncitoare, a tutu
ror celor ce muncesc, spiritul de or
ganizare, adînca lor încredere în for
țele și capacitățile proprii, disciplina 
conștientă, atașamentul total față de 
patria socialistă și cauza internațio
nalismului proletar. Vorbitorul a 
arătat că în toate acestea își găsesc 
expresie activitatea Partidului Co
munist Chinez, forța conducătoare a 
societății chineze — partid călit atit 
în bătăliile împotriva imperialismu
lui și dușmanului intern, cît și pe 
frontul muncii constructive, strîns 
unit în jurul Comitetului Central, 
ales la Congresul al IX-lea, în frun
te cu președintele Mao Tzedun.

Cu prilejul acestei vizite, a spus în 
continuare vorbitorul, am avut un 
larg schimb de păreri cu delegația 
Partidului Comunist Chinez în pro
blemele relațiilor bilaterale și în pro
bleme internaționale ce interesează 
cele două partide și state. Doresc să 
exprim satisfacția deplină a părții 
române în legătură cu aceste con
vorbiri deosebit de utile și de fruc
tuoase. Sîntem convinși că acest va
loros schimb de păreri ne-a permis 
ca împreună să punem încă o cără
midă la temelia continuei dezvoltări 
a relațiilor reciproce româno-chineze, 
corespunzător intereselor fundamen
tale ale celor două popoare, ale ca,u- 
zei socialismului, înaintării sale vic
torioase în lume. Ca detașament activ 
al frontului mondial al forțelor 
antiimperialiste, Partidul Comunist 
Român, România socialistă acordă o 
mare însemnătate rolului ce revine 
Republicii Populare Chineze pe plan 
internațional, în lupta pentru zădăr
nicirea atacurilor imperialiștilor la 
adresa independenței și suveranității 
popoarelor, în lupta pentru securita
tea și pacea mondială.

Partidul Comunist Român, România 
socialistă vor milita și de aici înainte 
pentru dezvoltarea prieteniei, alian
ței și colaborării cu toate țările so
cialiste, vor acționa cu hotărîre îm
potriva imperialismului, pentru în
făptuirea năzuințelor de independen
ță, progres și pace ale tuturor po
poarelor.

Vă asigurăm, a spus conducătorul 
delegației române, că întorși acasă 
vom împărtăși poporului nostru pu
ternicele impresii culese în marea 
dv. țară, vom transmite poporului ro
mân mesajul de prietenie frățească 
al poporului chinez.

In încheiere, tovarășul Emil Bodna
raș a toastat în sănătatea președin
telui Mao Tzedun și a celorlalți con
ducători chinezi.

In cuvîntul său, referindu-se la In

de Eliberare, 
al Biroului
de Stat, Go

trevederea delegației române cu to
varășii Mao Tzedun și Lin Biao, to
varășul CIU EN-LAI a spus : Au a- 
vut loc între cele două părți convor
biri cordiale, prietenești și de încre
dere reciprocă și un schimb .de pă
reri în problemele de interes comun 
și s-au obținut rezultate pozitive. 
Această vizită a dv. a adus o nouă 
contribuție la întărirea pe mai de
parte a prieteniei revoluționare din
tre cele două partide, cele două țări 
și cele două popoare ale Chinei și 
României.

Vorbitorul a subliniat că, în ultimii 
ani, relațiile de prietenie, de colabo
rare dintre China și România au cu
noscut o intensificare și dezvoltare 
necontenită. Relațiile reciproce dintre 
țările noastre — a spus el — 
sânt bazate pe principiile egali
tății depline în drepturi, ale res
pectării reciproce, ale integrității 
teritoriale, ale respectării reciproce a 
suveranității și independenței națio
nale și ale neamestecului reciproc în 
treburile interne și bazate pe spriji
nul și ajutorul reciproc al internațio
nalismului proletar. Noi, ambii, ne 
opunem în mod hotărît aplicării între 
state a politicii de forță.

Tovarășul Ciu En-lai a arătat apoi 
că, în prezent, popoarele țărilor euro
pene se preocupă pe scară generală 
de problema păcii și securității în 
Europa, subliniind că această preocu
pare este cu totul de înțeles, dat fiind 
faptul că au trecut 25 de ani de cînd 
a luat sfîrșit cel de-al doilea război 
mondial și pe teritoriile unor state 
europene sînt staționate trupe 
străine,

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la afirmația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că „un popor care și-a cu
cerit prin lupte grele independența, 
care a scuturat jugul asupritorilor 
interni și străini, nu va renunța nici
odată la cuceririle sale, le va apăra, 
le va consolida, le va dezvolta con
tinuu". Guvernul chinez și poporul 
chinez își exprimă admirația și spri
jinul lor față de acestea — a spus to
varășul Ciu En-lai.

Vorbitorul a relevat apoi că vizita 
delegației române în R.P.D. Coreeană 
și R.P. Chineză a coincis cu momen
tul publicării comunicatului comun 
al guvernului chinez și al guvernului 
coreean, care condamnă reînvierea 
militarismului japonez de către reac- 
țiunea americano-japoneză ; cu mo
mentul în care poporul coreean a 
respins cu succes provocările arma
te ale imperialismului american și 
marionetelor lui ; cu momentul în 
care Samdech Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, a vizitat cu suc
ces Republica Democrată Viet
nam și, ca urmare, unitatea de luptă 
a celor trei popoare indochineze s-a 
întărit și mai mult ; de asemenea, cu 
momentul în care popoarele vietna
mez, cambodgian și laoțian obțin ne
contenit victorii în lupta de rezisten
ță împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională. Noi, po
poarele chinez și român — a spus tova
rășul Ciu En-lai — sintem bucuroase 
și însuflețite față de această situație 
minunată. Epoca în care imperialis
mul călca în picioare după bunul său 
plac țările mici și exercita dominația 
asupra lumii a trecut o dată pentru 
totdeauna. Președintele Mao Tzedun 
a arătat în declarația sa din 20 mai : 
„Poporul unei țări mici poate, desi
gur, să înfrîngă agresiunea unei țări 
mari numai dacă îndrăznește să se 
ridice la luptă, să pună mîna pe arme 
și să ia în mîinile lui destinul țării 
sale". Sîntem convinși că harnicul și 
bravul popor român, persistînd în 
politica bizuirii pe forțele proprii, a 
independenței de sine stătătoare, va 
obține îrr continuare și în mod sigur 
noi victorii în construirea patriei sale, 
în apărarea independenței naționale.

Vorbitorul a rugat delegația româ
nă să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer și celorlalți conducători ro
mâni cordialele urări de bine din 
partea tovarășului Mao Tzedun. a 
tovarășului Lin Biao, a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, a Comitetului Permanent al A- 
dunării Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină și a guverpului chinez, 
să transmită poporului român cordia
lele urări de bine din partea poporu
lui chinez. Vă rugăm, tovarăși români 
—. a spus vorbitorul — să fiți încre
dințați că în cauza oomună revoluțio
nară poporul chinez va fi întotdeauna 
alături de poporul român, sprijinin- 
du-se unul pe altul și ajutîndu-se 
reciproc.

Tovarășul Ciu En-lai a toastat 
în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat a 
României, pentru prosperitatea și în
florirea Republicii Socialiste Româ
nia, pentru prietenia și unitatea fră
țească dintre cele două partide, cele 
două țări și cele două popoare ale 
Chinei și României.

Lupta poporului libian pentru li
chidarea bazelor militare străine de 
pe teritoriul țării sale a înregistrat 
în aceste zile o nouă și importantă 
victorie. La numai două luni și ju
mătate de la retragerea soldaților 
britanici de la bazele Tobruk și îll 
Adem, baza aeriană americană de la 
Wheelus Field a trebuit să-și închi
dă, la rîndul ei, porțile, instalațiile 
fiind preluate de autoritățile libiene. 
Ieri, transmite agenția M.E.N., a ple
cat ultimul soldat american. In ca
drul ceremoniei care a avut loc cu 
acest prilej s-a anunțat că fosta bază 
americană, deasupra căreia flutură 
din nou, după 15 ani, drapelul libian, 
va purta numele „Ibn Okba".

Wheelus Field era una dintre cele 
mai mari baze militare americane de 
dincolo de granițele S.U.A. Situată 
la 12 km de Tripoli, ea se întindea 
pe o suprafață de 2 000 de hectare 
și dispunea de un efectiv de 5 000 de 
oameni. De pe teritoriul său se e- 
fectuau lunar 13 000 de zboruri.

Existența bazei Wheelus Field, 
care reprezenta un adevărat stat în 
stat, știrbind suveranitatea Libiei, a 
provocat de-a lungul anilor vii pro
teste din partea poporului libian, care 
a cerut cu insistență lichidarea ei și 
a celorlalte baze străine. Acest dezi
derat nu a putut fi înfăptuit decît 
în ultimul an, ca urmare a măsuri
lor hotărîte întreprinse de guvernul 
instaurat în Libia după lovitura de 
stat din 1 septembrie 1969. Acordul 
încheiat de acesta cu S.U.A. în luna 
decembrie a aceluiași an prevedea 
lichidarea bazei Wheelus Field pînă la 
30 iunie 1970. Evacuarea a avut loc 
însă cu aproape trei săptămîni îna
intea termenului fixat.

Rene Mata
distins cu Ordinul

„Tudor Vladimirescu<1

PARIS 11 — Corespondentul Ager- 
pres Al. Gheorghiu transmite : Joi 
după-amiază a avut Ioc în saloanele 
Ambasadei Republicii Socialiste Ro
mânia din Paris ceremonia conferirii 
Ordinului „Tudor Vladimirescu" clasa 
I directorului general al UNESCO, 
Rene Maheu, pentru contribuția sa 
la afirmarea idealurilor de pace, pro
gres și cooperare internațională prin 
educație, știință și cultură.

In numele președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, înalta distinc
ție a fost remisă directorului general 
al UNESCO de către ambasadorul Va
lentin Lipatti, delegatul permanent 
al României la UNESCO.

Forțele patriotice
CAMBODGIA

COMUNICATUL FRONTULUI 
UNIT NAȚIONAL

Tonte Bet... A fost o localitate cam
bodgiana din apropiere de Pnom 
Penh, cu grijile și nădejdile ei coti
diene. Acum, orașul nu mai există. 
Pătrunzînd în Cambodgia, trupele 
americano-saigoneze au trecut și 
prin Tonle Bet, transformînd totul în 

ruine

PNOM PENH 11 (Agerpres). — For
țele populare din Cambodgia opun o 
rezistență tot mai dirză trupelor ame
ricano-saigoneze care au invadat te
ritoriul khmer. în zona strate
gică denumită „cîrligul de undi
ță", forțele de rezistență popu
lară din Cambodgia au lansat patru 
atacuri susținute asupra garnizoa
nelor armatei americane, iar în sec
torul Siem Reap și în împrejurimi
le orașului Kompong Thom forțe
le patriotice lansează atacuri puter
nice asupra unităților generalului 
Lon Noi. Capitala provinciei Ratanak 
Kiri a fost ținta unui al treilea a- 
tac în decurs de o săptămînă. Avi
oanele cambodgiene nu pot ateriza 
pe' aeroportul din apropierea fostei 
capitale khmere, Angkor, în jurul 
căreia se semnalează lupte între 
forțele patriotice și unități militare 
ale regimului susținute de trupe sai- 
goneze. Angajamente militare au 
fost semnalate de corespondenții a- 
gențiilor de presă în regiunea ora
șului Mimot, unde unitățile saigo- 
neze de desant au fost decimate de 
forțele de rezistență populară.

★
Biroul din Hanoi al Frontului Unit 

Național al Cambodgiei, anunță a- 
genția V.N.A., a difuzat un comuni
cat în care se arată că în cursul 
lunii mai forțele; populare de re
zistență au scos din luptă 12 000 de 
soldați și ofițeri americani și sai- 
gonezi și au distrus o cantitate în
semnată de armament. Potrivit co
municatului, forțele patriotice au 
liberat trei centre provinciale 
53 de centre raionale.
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AMMAN

Încordarea persistă
fnMiercuri noaptea și joi dimineața au continuat incidentele 

capitala iordaniană între unități ale armatei și membri ai or
ganizațiilor de rezistență paiestinene, deși miercuri seara in
tervenise un acord de încetare a focului. Tot miercuri seara, re
gele Iordaniei, Hussein, a adresat națiunii un apel radiodifu
zat, cerind reinstaurarea calmului.

• Comitetul Central al Rezistenței 
paiestinene a trimis șefilor statelor 
arabe mesaje în care îi solicită să 
acționeze pentru aplanarea conflictu
lui. Agenția M.E.N. transmite că pre
ședintele Republicii Arabe Unite, Ga
mal Abdel Nasser, și președintele Co
mandamentului Revoluției din Libia, 
Moamer El Gedafi, care se află în 
vizită la Cairo, au trimis regelui 
Hussein și președintelui Organizației 
pentru eliberarea Palestinei, Yaser

Arafat, mesaje în care își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu evoluția 
situației din Iordania și arată că pri
mul pas în direcția limitării efecte
lor crizei îl constituie încetarea lupte
lor.

Ultimele știri sosite din Amman 
sînt contradictorii. Postul de radio 
Amman a difuzat un comunicat al 
Ministerului de Interne al Iordaniei 
care menționează că între oficialită
țile țării și comandamentul luptei 
armate paiestinene s-a realizat o în
țelegere deplină și că situația a re
venit la normal ; surse ale organi
zațiilor paiestinene relatează insă 
că, in diverse puncte ale capitalei, in
cidentele au continuat și în după-a- 
miaza zilei de joi.
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ÎN FRANȚA TRANSMIT

Căldura ce nu se poate
măsura in grade 
de termometru

Paris, în acesteLa 
zile, e cald, o căldură 
neobișnuită, 
la 
30 
tă 
ră 
nu izbutește totuși să 
reducă cu nimic din 
farmecul, din freamă
tul acestui seducător 
oraș.

Pentru noi, românii 
aflați în capitala de pe 
Sena în aceste zile ce 
premerg vizitei în 
Franța a președintelui 
Consiliului de Stat al 
României, sînt eviden
te mai ales căldura u- 
mană ce ne înconjoară 
pretutindeni, 
mentul 
care îl 
felurite 
simțim 
tot 
această tonifiantă at
mosferă, ne poartă 
gîndurile înapoi cu un 
număr de ani, nu prea 
mulți, dar destui pen
tru ca amănuntul — 
dacă ceea ce spunem 
se poate circumscrie 
în sfera amănuntelor 
— să se păstreze și 
acum proaspăt in 
memorie. La celebrul 
Tour Eiffel, în vre- 

■ me ce urcam în 1- 
mensa cabină de as
censor spre cea de-a 
doua platformă a 
turnului, cineva din 
personalul de deservi
re a agregatelor teh
nice, luîndu-ne seama 
și ascultîndu-ne gra
iul, ni se adresează, 
mie și colegului de 
drum, jovial, ba 
dincolo de jovial, 
calement, cum 
francezii, ceea ce 
tr-o traducere destul 
de relativă înseamnă 
mal mult decît priete
nesc : JE CONNAIS. 
vous âtes des rou- 
mains. Și ne-a relatat 
că a fost în România 
en tant que touriste, 
și „intenționez să mai 
vin încă, și nu o dată, 
pentru că România

umbră, în 
de grade, 
și umedă, 
obositoare,

oscilînd, 
jurul a 

sufocan- 
o căldu- 
dar care

senti- 
de prietenie pe 
constatăm în 

ipostaze, îl 
și-l trăim la 

pasul. Evocînd

încă 
ami- 
spun 

în

este o țară cu frumu
seți inegalabile, iar 
poporul român, un 
popor generos, inven
tiv și harnic, legat 
strîns prin origine, 
prin limbă și cultură, 
prin i 
veacuri 
francez", 
nit, după 
te ocazii, 
numeroși 
simpli oameni de pe 
stradă, fie intelectuali 
de vază ori oficialități 
care își manifestau des
chis atitudinea de res
pect și admirație față 
de poporul român, de 
frumusețea lui morală, 
de realizările pe care 
le-a obținut pe multi
ple planuri de activi? 
tate economică și so
cială.

în aceste zile, la 
Paris, și în general în 
Franța, românii sint 
cu deosebire în cen
trul atenției. Trecînd 
prin apropierea locu
rilor pe care pes
te cîteva zile le va 
străbate șeful statului 
nostru — Esplanade 
des Invalides, celebrul 
pod Alexandru III de 
pe Sena, Arcul de 
Triumf etc. — ești în- 
tîmpinat de echipe 
numeroase de munci
tori și specialiști care 
toarnă asfalt și be
toane, presează pietriș 
proaspăt, montează 
platforme pentru ope
ratorii de film și 
instalații de sunet. 
Toți, , zîmbind jo
vial, îți spun : „C’est 
pour Mr. Ceaușescu ! 
C’est pour la Rouma- 
nie !“.

Și nu este, cumva, 
vorba de fapte, de a- 
titudini întîlnite ici- 
colo, ci de o atmosfe
ră, de o ambianță, am 
spune generală. în în- 
tîlnirile, în discuțiile 
avute cu demnitari 
francezi am regăsit, ca 
o notă dominantă a 
preocupărilor politice 
ale Franței — această 
generoasă și nobilă 
Franță, prin tot ceea

colaborare de 
cu poporul 
Am reîntîl- 
aceea, în al- 

în Franța, 
oameni, fie

ce a dat l-n decursul 
veacurilor omenirii — 
aceeași deschisă și cal
dă apreciere privind 
țara noastră, România. 
Dl. de Lipkowski, se
cretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Ex
terne al Franței, a pre
cizat, cu exactitatea 
ce caracterizează pe 
omul politic, dar și cu 
cel mai direct degaja- 
ment uman, că între 
România și Franța 
există, în planul po
liticii externe, poziții 
identice în multe pro
bleme și aproape 
identice în altele. D-sa, 
precum și un alt dem
nitar de la Ministerul 
de Externe Francez, 
dl. Claude Arnațid, 
director însărcinat cu 
afacerile pentru Eu
ropa, s-au declarat ad
miratori 
creatoare și active a 
României în probleme 
precum cea a securită
ții europene, a dreptu
lui sacru al popoarelor 
de a decide singure 
asupra politicii lor in
terne și externe, iar 
dl. M. Gibault, consi
lier tehnic la Ministe
rul Dezvoltării Indus
triei și Științei, a făcut 
referiri mai mult decît 
elogioase la adresa 
politicii interne a Ro
mâniei, a realizărilor 
obținute de țara noas
tră în domeniul con
strucției industriale, în 
știință și tehnică.

Revenind la ideea 
de început, putem 
spune că, în aceste 
zile, foarte călduroase 
în Franța, 
nii, găsim 
poporului 
căldură ce 
măsurată 
„Celsius", 
ra cu care 
francez așteaptă și va 
întîmpina pe președin
tele României în 
Franța.

ai politicii

noi, româ- 
în sufletul 
francez o 

nu poate fi 
în grade 

Este căldu- 
poporul
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N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI 

Paris

Istoria dezvoltării Londrei este, 
de fapt, istoria absorbției așezări
lor din împrejurimi, transformate, 
pe rînd, în cartiere și suburbii, 
astfel îneît astăzi, în afară de City, 
nucleul de unde s-a extins anticul 
Londinium, teritoriul capitalei mai 
cuprinde 32 de districte (boroughs), 
fiecare cu organele lui de admi
nistrație locală. Ultimele date sta
tistice arată că în aceste districte 
metropolitane, întinse pe o supra
față de 985 km pătrați, trăiesc peste 
7 880 000 locuitori, tormînd una din 
cele mai mari aglomerări urbane. 
Singură Londra a înregistrat în 
decurs de numai cinci ani — între 
1961—1966 — un surplus de peste 
300 000 de oameni, iar sud-estul 
insulei are în prezent o populație 
de circa 18 milioane, cu perspecti
va de a atinge 21,5 milioane la 
sfîrșitul acestui secol.

Descongestionarea capitalei și 
dispersarea unităților industriale 
s-au impus atenției încă de la în
ceputul perioadei postbelice. Da
torită unui complex de împrejurări, 
măsurile adoptate nu au putut fi 
însă puse în practică decît într-un 
ritm lent, astfel îneît dificultățile 
rămase își vor găsi rezolvarea 
doar în următoarele decade. Ten
dința principală a fost de a se de
plasa și dispersa spre periferiile 
Londrei și dincolo de fruntariile ei 
o bună parte a industriei, la cele
lalte rațiuni adăugîndu-se și com
baterea poluării atmosferei. Intr-a
devăr, în ultimii zece ani a deve
nit mai rar faimosul „smog" — a- 
mestecul de fum industrial și cea
ță — din cauza căruia londonezii 
dețineau recordul statistic al boli
lor ftilor respiratorii. în puncte 
mărginașe se află acum o serie de 
uzine aeronautice, de automobile, iar 
pe malul estuarului Tamisei — 
mari rafinării de petrol, uzine 
constructoare de mașini, fabrici de

ciment și de hîrtie etc. Pentru a 
degaja Londra au fost proiectate, 
și în cea mai mare parte construi
te, nu mai puțin de 11 orașe noi, 
destinate să) absoarbă treptat atît 
surplusul de populație, cît și uni
tăți industriale.

Operațiile treptate de dispersare 
a industriei contribuie la o repar
tizare mai echilibrată a potențialu
lui economic, facilitează transpor
turile și mai ales reduc „congestia 
urbană". In același timp se ivesc 
însă alte probleme. Adăpostind de 
regulă mase muncitoare cu veni
turi mici, periferia londoneză — 
supraviețuire mohorîtă a epocii 
victoriene — rămîne într-un con
trast tot mai pronunțat cu unele 
cartiere moderne sau cu orășelele 
noi apărute dincolo de centura 
suburbiilor. Perspectiva polarizării 
are. desigur, implicații sociale, 
constituind o temă mult dezbătută 
și în actuala campanie electorală, 
îndeosebi în domeniul construcții
lor de locuințe și al îmbunătățirii 
transportului urban. De cîțiva ani 
se discută, de pildă, proiectul unui 
al treilea aeroport al Londrei — 
fără să se fi definitivat locul — 
precum și construirea unei auto
străzi circulare. Pe. de altă parte, 
pătrunderea șantierelor în geogra
fia patriarhală a sud-estului începe 
să tulbure viața tihnită a micilor 
localități și atrage criticile celor 
ce avertizează împotriva împănării 
industriale a limitatelor spații 
verzi, din ce în ce mai restrînse. 
Autorii proiectelor sînt însă mai 
puțin îngrijorați, calculînd că ex
pansiunea tehnologică a secolului 
XX nu va fi lăsată să copleșească 
tihnitul peisaj al sud-estulifî An
gliei, nici chiar într-un viitor mai 
îndepărtat.

Londra
Liviu RODESCU

întrevedere Emil Bodnaraș 
Norodom Sianuk

In dimineața zilei de 11 iunie a 
avut loc o întilnire intre Emil Bodna- 
raș, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, și Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian.

Au participat din partea română 
Aurel Duma, ambasadorul Republicii 
Socialiste România in R. P. Chineză, 
și Mircea Nicolaescu, ambasador în

M.A.E., iar din partea cambodgiană 
dr. Ngo Hou, membru al C.C. al 
Frontului Național Unit Kampuchea, 
ministrul sănătății publice, religiei și 
problemelor sociale al Guvernului 
regal de unitate națională.

Convorbirea care a avut loc cu a- 
cest prilej s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Plenara C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 11 (Agerpres). — In 

zilele de 9 și 10 iunie a avut loc cea 
de-a 13-a Plenară a C.C. al P.S.U.Gj 
Giinter Mittag, membru al Biroului 
Poliție, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a prezentat referatul „Realizarea pla
nului economiei naționale pe anul 
1970“, iar Albert Norden, membru a! 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a prezentat raportul Birou
lui Politic.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

Capitala Argentinei, Buenos Aires, a cunoscut in ultimele zile momente de vie tensiune. Declanșate de răpirea fos
tului președinte Aramburu, ele au culminat cu demiterea fostului președinte, generalul Ongania, și preluarea pu
terii in țară de către o junta militară. In prezent Ia Buenos Aires situația revine treptat Ia normal. După cum trans
mit agențiile de presă, cei trei membri ai juntei militare au cerut membrilor cabinetului președintelui demis să ră- 
mînă la posturile lor. Triumviratul militar, alcătuit din șefii marinei, forțelor terestre și aviației, a dezbătut tex
tul unui mesaj către popor in care se repetă afirmația că va fi fixată o dată pentru organizarea alegerilor. Pe de 
altă parte, la Montevideo, un purtător de cuvint anonim al organizației clandestine uruguayene „Forțele armate 
revoluționare orientale" (F.A.R.O.) a declarat că generalul Aramburu va fi eliberat simbătă sau duminică. In foto
grafie : Trupe ale infanteriei marine in fața palatului prezidențial din Buenos Aires, după preluarea puterii 

de către junta militară

Convorbiri bulgoro-aus- 
triOCO. Jo* au avu‘ l°c convorbiri 
oficiale între Ghiorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și președintele Austriei, Franz Jonas, 
aflat în vizită oficială la Sofia. Au 
fost examinate probleme privitoare 
la relațiile bilaterale și dezvoltarea 
acestora în viitor. Au fost, de aseme
nea, abordate probleme actuale ale 
vieții internaționale, între care un loc 
important l-au ocupat problemele pă
cii și securității europene.

0 delegație guverna
mentală franceză va face 
o vizită oficială la Pekin 
intre 7 și 21 iulie — răspunzînd in
vitației guvernului R. P. Chineze — 
anunță un comunicat al Ministerului 
Afacerilor Externe al Franței, citat 
de agenția France Presse. Delegația 
franceză va fi condusă de Andre 
Bettencourt, ministru delegat pe 
lingă primul ministru, însărcinat cu 
planificarea și amenajarea teritoriu
lui.

Lucrările Congresului 
Partidului Socialist din Aus
tria au început ieri la Viena. Timp 
de două zile, participanții la congres 
vor analiza actuala situație politică 
din Austria și vor fixa liniile direc
toare ale activității partidului în pe
rioada care urmează. După cum se 
știe, în alegerile din martie, socialiștii 
au obținut majoritatea relativă, ceea 
ce a avut drept consecință formarea 
primului guvern socialist din istoria 
acestei țări.

In regiunile R.S.S. Kir- 
ghize afectate de recentul 
cutremur sînt luate ma
suri urgente Pentru ajutorarea 
populației sinistrate — anunță agen
ția TASS. A fost rezolvată aprovizio
narea cu alimente, gaze și energie 
electrică, iar în corturi sînt instalate, 
în mod provizoriu, diferite unități 
pentru deservirea populației : spitale 
de campanie și puncte medicale, 
cantine etc. Totodată, continuă să se 
transporte ciment, cherestea și alte
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materiale de construcții, destinate re
facerii locuințelor distrase, precum 
și case prefabricate din lemn, pen-, 
tru adăpostirea sinistraților.

Uniunea Sindicatelor din 
R. D. Germană <F D G B ) » in
vitat din nou în vederea unor con
vorbiri o delegație a Uniunii Sindi
catelor din R. F. a Germaniei 
(D.G.B.). Ca loc al desfășurării con
vorbirilor, anunță agenția A.D.N., 
este propus orașul Magdeburg. O ur
mătoare întîlnire — se arată în in
vitație — va putea avea apoi loc în 
R. F. a Germaniei.

Președintele Statelor Uni
te, Richard Nixon,l a înlocuit 
pe George Schultz, ministrul muncii, 
cu adjunctul acestuia, James Hodg
son. Fostul ministru al muncii a 
fost numit în funcția de director al 
unui oficiu guvernamental. Aceasta 
este a doua remaniere în cadrul gu
vernului în decurs de șase zile. Prima 
modificare, după cum s-a anunțat, 
a constat în numirea lui Elliot 
Richardson, subsecretar de stat, in 
funcția de ministru al educației.
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