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B Ancheta științifică a „Scînteii“: Științele solului preco
nizează soluții pentru refacerea pămînturilor degra
date B Industria ieșeană își sporește contribuția la 
efortul general pentru redresarea economică B Pro
ducție mai multă și mai ieftină — obiectiv al chimiștilor 
din Govora B Lina, bumbacul și fibrele sintetice în 
balanța economiei de materiale B Azi, alegeri generale 

în Marea Britanie

PRIMIT CU CĂLDURĂ Șl STIMĂ, 
SALUTA T CU DEOSEBITĂ CORDIALITA TE,
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

IȘI CONTINUĂ VIZITA IN FRANȚA
Ceremonia 

de la Palatul 

Elysee

Miercuri, a treia zi a vizitei oficiale a președintelui Nicolae Ceaușescu în Franța, ora 10 dimineața... De la reședința sa, Palatul Quai d’Orsay, președintele Nicolae Ceaușescu, însoțit de Michel Jobert, secretar generai al președinției republicii, J. Senard, șeful protocolului francez, și de alte persoane oficiale, străbate din nou largile bulevarde ale Parisului, ai cărui locuitori au primit cu multă căldură pe înaltul oaspete român. De-a lungul Senei, la Podul Alexandru al III-lea, de-a lungul Palatului Bourbon, a monumentelor edificiului Petit Palais și Grand Palais, flutură în bătaia vîntului nenumărate steaguri tricolore ale celor două țări, jîn fața reședinței oficiale de la Quai d’Orsay, numeroși cetățeni așteptau cu mult înainte de plecarea coloanei de mașini pentru a-1 saluta cu simpatie pe oaspetele lor de onoare. „Am citit astăzi în ziare r'latarea despre întâlnirile dintre t. eședintele Pompidou și președintele Ceaușescu. Am citit și cuvîntă- rile pe care le-a rostit președintele dv., ne spune studenta Yvonne Andrieu, de la Facultatea de filozofie, pe care am întîlnit-o în mijlocul celor care așteptau apariția conducătorului României. Impresia mea ? Un mare om politic, care vorbește cu sinceritate, care dă soluții pentru marile probleme ale lumii de astăzi".Numeroși parizieni se opresc, fac semne prietenești către șeful statului român, care se îndreaptă spre Palatul Elysee, deasupra căruia sînt arborate drapelele de stat ale României și Franței. Aici, un detașament al gărzii republicane tiă onorul. în momentul cînd mașina prezidențială se oprește în fața peronului palatului, în întâmpinarea înaltului oaspete vine președintele Franței, Georges Pompidou, care îl invită pe șeful statului român, Nicolae Ceaușescu, în cabinetul său de lucru.La Palatul Elysee, în „Salon des portraits", la încheierea convorbirilor oficiale, președintele Georges Pompidou, exprimîndu-și deplina satisfacție pentru evoluția pozitivă a raporturilor dintre cele două țări, aprecia că vizita președintelui Ceaușescu reprezintă o nouă

Aspect de la convorbirile oficialeetapă pe calea dezvoltării prieteniei dintre Franța și România. La rîndul său, premierul Chaban-Del- mas opina că „se poate spune încă de pe acum că nu trebuie să ră- mînă nici un domeniu care să nu fie explorat pentru a asigura progresul cooperării dintre țările noastre".După încheierea convorbirilor lărgite, cei doi președinți și soțiile lor se îndreaptă spre somptuosul salon Murat, unde au loc, de obicei, ședințele Consiliului de Miniștri.în acest salon au venit să-l salute pe președintele Nicolae Ceaușescu și pe soția sa, Elena Ceaușescu, primul ministru, Chaban-Delmas, președintele Adunării Naționale, Achille Peretti, președintele Senatului, Alain Poher, membri ai guvernului, precum și reprezentanți ai înaltelor autorități civile și militare franceze.Președintele Nicolae Ceaușescu, însoțit de președintele Pompidou,
(Continuare în pag. a II-a)

IERI, LA PALATUL ELYSEE

ÎNTREVEDERE ÎNTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl PREȘEDINTELE GEORGES POMPIDOU
în dimineața zilei de miercuri, 17 ■ iunie, a avut loc la Palatul Elysee, în cabinetul de lucru al președintelui Franței, o întrevedere între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Franței,' Georges Pompidou. Cei doi președinți au abordat din nou probleme ale relațiilor bilaterale, precum și ale situației internaționale.La ultima parte a întrevederii,

care s-a desfășurat într-o atmosferă de deosebită cordialitate, au participat Ilie Verdeț, prim-vi cepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Jacques Chaban-Delmas, primul ministru al Franței.
ÎNCHEIEREA 

CONVORBIRILOR OFICIALE

Întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

cu conducători 
ai Partidului Comunist FrancezMiercuri 17 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, s-a întîlnit cu tovarășii Georges Mar- chais, secretar general adjunct al Partidului Comunist Francez, Raymond Guyot și Gaston Plissonnier, membri ai Biroului Politic, secretari ai Comitetului Central al Partidului Comunist Francez.în cadrul întîlnirii au fost abordate probleme privind relațiile

dintre cele două partide, precum și probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.La convorbire au participat tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Constantin Flitan, membru supleant al C.C. al P.C.R., ambasadorul României la Paris.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
Președintele Consiliului de Miniștri,

(Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ton Gheorghe Maurer, a primit miercuri dimineața pe Johannes K. Engel, redactor-șef la revista „Der Spiegel" din Republica Federală a Germaniei, împreună cu alți colaboratori ai publicației.La primire a participat Vasile

Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.Cu această ocazie, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a acordat ziariștilor oaspeți un interviu cu privire la colaborarea și cooperarea dintre . România, R.F. a Germaniei și alte țări; precum și la unele aspecte ala situației internaționale și securității europene.
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Inestimabila virtute
a poporului nostru

Cei doi șefi de state, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Georges Pompidou trec în revistâ garda de onoare

ROMSNO-FRANCEZE
Miercuri 17 iunie, s-au încheiat la Palatul Elysee convorbirile oficiale româno-franceze dintre președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Franței, Georges Pompidou.La convorbiri au participat, din partea română, Ilie Verdeț, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Măneycu, ministrul afacerilor externe, Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Gheorghe Cioară, prim-vicepre- ședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Constantin Flitan, ambasadorul României în Franța, consilieri și experți.Din partea franceză au pârtiei- . pat Jacques Chaban-Delmas, președintele Consiliului de Miniștri al Franței, Maurice Schumann,

ministrul afacerilor externe, Valery Giscard d’Estaing, ministrul economiei și finanțelor, Francois Ortoli, ministrul dezvoltării industriale și științifice, Herve Alphănd, secretar general la Ministerul Afacerilor Externe, Pierre Pelen, ambasadorul Franței la București.La încheierea convorbirilor, cei doi președinți și-au exprimat deplina satisfacție pentru evoluția favorabilă a relațiilor româno- franceze, considerînd că vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Franța constituie o nouă etapă în dezvoltarea ascendentă a legăturilor care unesc cele douș țări. Ei au arătat că există toate condițiile pentru ca între România și Franța să se poarte un dialog fructuos și în continuare să se dezvolte și să se lărgească colaborarea și cooperarea în toate domeniile de activitate.
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TOASTURILE ROSTITE DE PREȘEDINTELE NICOLAE 
CEAUȘESCU Șl PREȘEDINTELE GEORGES POMPIDOU 

LA DINEUL DE LA AMBASADA ROMÂNIEI

Ar fi fost bine dacă 
prăpădul care s-a a- 
bătut in ultimele săp- 
tămîni asupra Româ
niei n-ar fi avut 
Planul de stat se 
în fericit curs de 
plinire, bugetul 
echilibrat, nu rămăse
se nicăieri o singură 
palmă de pămînt ne
lucrată. fabricile și uzi
nele își urmau progra
mul, elevii și studenții 
își pregăteau exame
nele. Ne simțeam deci 
cu toții îndreptățiți să 
așteptăm o vară și o 
toamnă bogate în-roa- 
de. care să ne răsplă
tească osteneala și să 
sporească avutul sta
tului nostru socialist și 
să crească buna stare 
a tuturor. Dar tocmai 
atunci s-a petrecut ne
prevăzutul. Puhoaie 
uriașe, venind din 
munți, și parcă și din 
cer, s-au năpustit asu
pra satelor, asunra ora
șelor și cîmpiilor din 
anroape toate ținutu
rile țării. Luați de nă
vala apelor, prin sur
prindere, au pierit oa
meni, s-au înecat vite, 
sate și cartiere întregi 
ale multor orașe s-au 
năruit, au fost grav 
avariate fabrici, uzine, 
întreprinderi vitale 
pentru economia noas
tră națională și pentru 
dezvoltarea industria
lă, pentru progresul 
general al tării. După 
atîtea săptămîni 
dezastru, 
pierderilor 
de calamități nu a fost 
nici acum încheiată.

Calda chemare a 
conducerii noastre de 
partid si de stat a gă
sit un larg răsunet în 
inimile tuturor. între
gul nostru popor a să
rit în ajutorul celor si- 
nistrați cu bani, cu 
hrană, cu îmbrăcămin
te, cu- tot ceea ce este 
necesar vieții.

în ținuturile pri
mejduite, oamenii s-au 
luptat cu apele și, în 
multe locuri, le-au în
vins. Dunărea a făcut 
mai puține ravagii 
decît preziceau spe
cialiștii. Marile rîuri 
transilvane au fost și 
ele, în multe locuri, ți
nute în albia lor.

S-ar spune că, In 
fața naturii dezlănțui
te, omul rămîne nepu
tincios. Mi se pare că 
nu este chiar așa. Ca
lamitățile care s-au a- 
bătut recent asupra 
țării noastre și care pe

Zaharia STANCU
loc. 
afla 
îm- 
era

alocuri au fost biruite 
și înlăturate par să 
dovedească uriașa for
ță a omului, puterea 
lui de a rezista, tena
citatea lui de a în
vinge

Catastrofa care ne-a 
lovit fără cruțare. în
tre atitea și atîtea su
ferințe și nefericiri, a 
avut și darul de a 
scoate la iveală vechi
le, trainicele și puter
nicele virtuți ale po-

DIN
PERSPECTIVA 

MARII 
ÎNFRUNTĂRI 
CU URGIA

în săptămînile aces
tea din urmă am stat 
de vorbă cu numeroși 
sinistrați. Spaima, cită 
a fost, le-a trecut. în
crederea le-a răsărit în 
inimi. Au fost ajutați 
la timp cu hrană, cu 
adăpost, cu îmbrăcă
minte, cu medicamen
te. Aproape că n-a fost 
om care să nu sară și 
să nu dea o mină de 
ajutor.

Acum sinistrații pri
mesc bani și materia
le pentru reconstrucția 
caselor dărîmate și 
măcinate de ape, pen
tru reîntemeierea gos
podăriilor distruse. 
Poporul român a luat 
de fapt asupra lui sar
cina de a reface țara, 
de a o reconstrui, de 
a șterge urmele lăsate 
de calamități, de a 
pune în funcție toate 
fabricile, toate uzinele, 
toate întreprinderile, 
de a împlini planul 
pînă la capăt.

Sigur, s-au primit a- 
jutoare și de peste ho
tare, din țări mai a- 
propiate sau mai de
părtate, multe din ele 
venite tocmai la timp, 
în primele zile sau 
chiar în primele ore 
ale catastrofei. Multe 
din ele au fost sem
nele stimei și dragos
tei pentru poporul ro
mân și pentru Româ
nia, pentru nobila și 
înțeleaptă politică de 
pace, înțelegere și co
laborare între popoare, 
dusă de conducerea 
noastră de partid și 
de stat. Poporul român 
mulțumește tuturor ce
lor ce i-au întins, la 
timp de primejdie, o 
mînă de 
daugă că 
niciodată

Norii negri s-au dus, 
s-au destrămat, cerul 
e senin și soarele stră
lucește, vîntul zvîntă 
pâmîntul pe care oa
menii îl însămînțează 
din nou. S-ar părea 
că greul a trecut. Dar 
nu. A trecut primej
dia. Greul însă a ră
mas. Și pentru a-1 
depăși cu totul este 
nevoie ca toate for
țele țării, unite, soli
dare, să continue, cu 
încredere în ziua de 
astăzi și în ziua de 
miine, reconstrucția 
țării. Ceea ce se și 
face, cu deplin succes, 
pretutindeni pe pă- 
mîntul scump al țării.

însă

APELOR

ajutor. Și a- 
nu-și va uita 
prietenii.

glo
se 
pe
Iar

de 
mai 
alt-

de
socoteala 
provocate

gloria 
numai 
luptă, 

ca armata 
fie o arma-

cei ce ră- 
fără nici

porului nostru ; dorin
ța de a infringe vitre
gia năturii ne-a unit 
mai strins ca oricînd ; 
primejdia de a pieri 
ne-a înzecit puterile ; 
suferința oamenilor lă- 
sați pe drumuri ne-a 
deschis inimile ; am re
devenit mai primitori 
și mai generoși ca ori- 
cind. Cunosc cazuri 
cînd un bărbat care 
poseda trei cămăși, 
două din ele le-a dă
ruit pentru 
măseseră 
una.

In afară
vechile virtuți, a 
ieșit la iveală și 
ceva : forța de organi
zare a partidului și a 
statului nostru.

în lupta cu apele, 
armata republicii noas
tre a dat emoționante 
exemple de eroism. Ea 
a salvat mii și mii de 
vieți omenești — co
pii, femei, bătrîni — 
acoperindu-se de 
rie. Căci 
cîștigă nu 
cîmpul de 
noi vrem 
noastră să 
tă a păcii, a apărării 
patriei, a progresului.

t»
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONȘIUULUj ȘȚAȚ, 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN FRANȚA

La sosirea pe aeroportul din Toulouse
(Urmare din pag. I)coboară treptele peronului palatului. Garda de onoare, un batalion al gărzii republicane în mare ținută, se află aliniată în fața peronului. Cavaleri pedeștri ai gărzii republicane, în uniformele lor strălucitoare de paradă, dau onorul. Cei doi președinți se opresc în fața drapelului Republicii Franceze. Răsună acordurile solemne ale imnului de stat al Republicii Socialiste România, apoi al Marseillezei. Cei doi președinți trec în revistă garda de onoare.Președintele Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena Ceaușescu, își iau un călduros rămas bun de la președintele Pompidou și soția sa, Claude Pompidou, își string mîinile cordial. Șeful statului francez și soția sa urează apoi drum bun înalților oaspeți români lor în sudul Franței.Coloana de mașini se spre vasta esplanadă a Invalizilor; escortată de un numeros grup de motocicliști, membri ai gărzii republicane, mașina prezidențială străbate din nou maiestuosul pod Alexandru al III-lea.în pofida ploii mărunte care începe să cearnă deasupra capitalei, numeroși parizieni se află în jurul esplanadei; ei au ținut să fie pre- zenți, să aducă din nou salutul lor cordial șefului statului român. Mîinile salută cu entuziasm, steaguri tricolore franceze și românești flutură laolaltă în inima Parisului, la Elysee, pe vasta esplanadă, pe edificiile monumentale ale orașu- lui-lumină. Atmosfera însuflețită cu care este întîmpinat președintele Consiliului de Stat relevă încă o dată sentimentele prietenești, prețuirea și stima ce caracterizează raporturile româno-franceze, considerația și simpatia de care se bucură în Franța șeful statului nostru, politica României.Președintele Nicolae Ceaușescu și soția sa, împreună cu Franțois Xavier Ortoli, ministrul dezvoltării industriale și științifice, iau loc în elicopterul prezidențial; ministrul francez va însoți, în numele președintelui republicii, pe înalții oaspeți români în tot cursul vizitei lor oficiale în provincie.Elicopterul prezidențial, aflat doar la cîteva zeci de metri de poarta aurită a Palatului Invalizilor și a celebrului Dom, se ridică deasupra esplanadei. Parizienii continuă să salute cordial pe președintele român. Elicopterul trece din nou deasupra podului Alexandru al III-lea, după care se înalță deasupra bulevardului Champs Elysees, a Arcului de Triumf, în- dreptîndu-se apoi spre aeroportul Orly. Jos se desfășoară panoramic străvechea Luteție, cu edificiile ei nepieritoare, inima Franței, Parisul, care a vibrat atît de cald în aceste zile pentru înalții mesageri ai poporului român.Elicopterul prezidențial aterizează la ora 12,25 pe pistele imensului aeroport Orly. Președintele Ceaușescu, soția sa, și persoanele oficiale care îl însoțesc iau apoi loc în avionul prezidențial „Caravelle" care decolează spre Toulouse, prima etapă a vizitei oficiale a președintelui Nicolae Ceaușescu în sudul Franței.

Municipiul Toulouse 
întimpină cu drag

pe președintele Ceaușescu

în vizitaîndreaptă Palatului oraș ca capitala cum le

Avionul Caravelle pus la dispoziția președintelui Ceaușescu și a celorlalte persoane oficiale române aterizează pe aeroportul din Toulouse, împodobit cu steaguri tricolore române și franceze.în întîmpinarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a soției sale, Elena Ceaușescu, se află Pierre Doueil, prefectul regiunii Midi- Pyrenees, Louis Bazerque, primarul orașului Toulouse, deputați șl senatori, persoane oficiale. Pe aeroport se află o gardă de onoare constituită în cinstea președintelui Nicolae Ceaușescu.Toulouse, al patrulea mărime al Franței — aviatică a acestei țări,place localnicilor să-și ndmească metropola — este legat prin vechi tradiții de colaborare cu unele orașe industriale din țara noastră. Aici s-a inițiat imediat după primul război mondial coproducția unui tip de avion românesc, reputatul IAR, în a cărui realizare se ținea cont de excepționalele reușite la acea epocă ale primilor constructori de avioane românești Traian Vuia și Aurel Vlaicu. Astăzi, Toulouse este o adevărată cetate a industriei aviatice, înscri- indu-și numele printre cele mal puternice orașe mondiale ale făuritorilor de aparate de zbor. Tu- luzienii au cultivat în sufletul lor aceste legături de prietenie și colaborare multilateral dezvoltate după ultimul război mondial, sentimente de profundă amiciție față da poporul român, pe care au ținut să și le dezvăluie plenar cu ocazia vizitei șefului statului Yomân.

Faptul că primul oraș francez vizitat de conducătorul statului nostru după Paris a fost străvechiul lor oraș de pe malurile Garonnei le-a produs o justificată mîndrie. Aici, la Toulouse, România socialistă este bine cunoscută și apreciată pentru realizările ei în domeniul științei șl tehnicii, culturii și sportului. în cele 16 ediții ale marelui concurs internațional al cîntecului cult de la Toulouse, cîntăreți de operă și lieduri români au repurtat întotdeauna succese de prim rang.Succesele obținute în artă sau în întrecerile sportive se înscriu printre atîtea alte forme de cunoaștere, apreciere și prețuire reciprocă dintre popoare. In conștiința cetățenilor Toulousului, prezența României înseamnă competiția cu un partener de înaltă valoare.Iată de ce ni s-a părut mai mult decît explicabilă excepționala primire pe care locuitorii acestui mare oraș francez au făcut-o șefului statului român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.Pe tot lungul traseului, cortegiul oficial a fost salutat cu căldură de mii de locuitori veniți în întîmpinare. Sînt clipe emoționante, trăite cu profundul simțămînt al prețuirii reciproce al prieteniei dintre popoarele român și francez. Orașul cu nobile tradiții a știut să glas sentimentelor cetățenilor cu excepționala exuberanță vioiciune.

apropiat și mai mult de țara dv. Astăzi ne pregătim să porhim o vastă cooperare cu România. Vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru ca acest program să se desfășoare în cele mai bune condiții. Sîntem siguri că vom reuși, stimate domnule președinte".Oaspeții sînt apoi conduși pe o terasă a' uzinei, de unde vederea cuprinde o întinsă cîmpie. Se desfășoară o demonstrație de zbor. La bordul a două elicoptere, iscu- siții piloți de la „Sud-aviation“ prezintă un adevărat recital de balet aerian. Măiestria lor, virtuțile aparatelor de zbor relevă performanțe cu totul și cu totul deosebite. în acest timp, cadrele superioare ale uzinei îi prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu caracteristicile tehnice ale elicopterelor.în marea hală de montaj unde se intră apoi se află pe șantier un avion „Concorde", importantă realizare tehnico-științifică a industriilor aeronautice franceză și engleză.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România este invitat la bordul avionului. Aici, inginerii uzinelor înfățișează performanțele aparatului. Ei arată, printre altele, că permanent, în timpul zborului, ordinatorul aflat la bord prelucrează datele furnizate de circa 3 000 de aparate de măsură. Președintele Ceaușescu îi felicită călduros pe constructori și le urează succes în munca pentru terminarea importantei lor sarcini.Se coboară apoi pe pista de zbor. Aici președintele examinează cu atenție unul dintre elicoptere. urcă la bord însoțit de tehnicieni și cere explicații amănunțite.La despărțire, în marea hală, președintele Ceaușescu strînge

mîinile piloților care au efectuat, cu cîteva minute înainte, zborurile de demonstrație. Vizita continuă Ia laboratorul de cercetări, unde oaspeților le sînt prezentate cîteva dintre componentele aparatelor de zbor, la a căror perfecționare se lucrează în clipa de față.In încheiere, se vizitează un laborator de încercare, unde sînt simulate toate fazele unui zbor. Pe un ecran sînt proiectați nori, panoramice văzute de la înălțime, toate elementele pe care un pilot le vede din cabina sa.La despărțire, directorul general Henri Ziegler mulțumește pentru înalta cinste pe care președintele român a făcut-o uzinelor „Sud- aviation" și își exprimă încă o dată convingerea că relațiile de cooperare și colaborare economică dintre S.N.I.A. și partenerii români vor fi, an cu an, tot mai bune, spre binele ambelor popoare.în continuarea vizitei se pleacă spre o uzină care aparține de „Compagnie internaționale pour l’informatique". Din nou, mii și mii de locuitori ai orașului fac o câl- dă manifestare de simpatie, exprimîndu-și sentimentele de stimă și prețuire pentru România, pentru președintele Ceaușescu. De-a lungul străzilor, ei fac semne prietenești, zîmbesc, strigă „Vive la Rou- manie".La Compania internațională pentru informatică, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România este primit de domnul Michel Barre, directorul general al companiei. Președintelui român și soției sale li se oferă mari buchete de flori, mărturii ale bucuriei pe care le încearcă locuitorii sudului Franței în această zi.„Este o foarte mare onoare pentru Compania internațională de informatică și toți colaboratorii ei — a spus în salutul său domnul Michel Barre — să vă primească, domnule președinte, în noua noastră uzină de la Toulouse. Legături cu totul și cu totul particulare unesc astăzi eforturile românilor și francezilor în domeniul informaticii. Permiteți-mi să exprim din partea companiei noastre urări pentru o deplină reușită a cooperării franco-române".în continuare, directorul general al companiei a prezentat activitățile de bază ale uzinei din Toulouse. El a arătat că unitatea s-a specializat în producția de serie a ordinatoarelor de tip „10 000“ și a celor de tipul' „IRIS". Urmărin- du-și activitatea în cadrul „Pianului Calcul" al guvernului francez, compania a obținut o serie de succese: la ora actuală, sînt instalate peste 600 de sisteme C.I.I. Ele acoperă o gamă largă de utilizări : control al distribuției de energie electrică în sistemul național al Franței, prelucrarea datelor necesare meteorologiei, control și măsură în patru uzine de separație izotopică de la Pierrelatte, gestiune și contabilitate într-o serie de unități industriale și bancare etc. înalta tehnicitate a întreprinderii este relevată și de faptul că 60 la sută din salariații ei sînt ingineri și tehnicieni. în încheiere, vorbitorul s-a referit, din nou, la perspectivele colaborării economice româno-franceze, exprimîndu-și convingerea că în viitor ele vor fi și mai largi, și mai profunde decît în clipa de față.începe vizitarea uzinei. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se prezintă prima fază a operațiunii de fabricare a unui ordinator, operație ce se execută cu mașini automate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează cu interes punctul de control dinamic al circuitelor imprimate, se oprește în fața altor mașini, se interesează de pregătirea școlară generală și profesională 
a operatoarelor care lucrează la ele.

De pe platforma de încercare, sînt prezentate diferite tipuri de calculatoare care posedă o gamă largă de utilizări.La plecare, gazdele oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu modelul în aur al unui circuit imprimat „ca amintire a vizitei făcute la Toulouse".„Vă mulțumesc pentru buna primire — spune tovarășul Nicolae Ceaușescu — și îmi exprim speranța că în viitor vom diversifica actuala noastră colaborare, că vom spori eficacitatea ei".De aici, coloana oficială se îndreaptă spre centrul orașului Toulouse, unde are loc primirea oficială de la Prefectura departamentului Haute Garronne. Pe trasetr, a- ceeași primire călduroasă pe care

am cunoscut-o cu un ceas mai înainte.în' cursul după-amiezii, deși a- supra orașului s-a abătut o adevărată furtună, mulți au fost cetățenii care sub rafalele ploii au rămas de-a lungul traseului să-1 aclame pe conducătorul României socialiste. în profund consens cu a- ceste sentimente, edilii orașului Toulouse, în frunte cu primarul municipiului, au ținut să facă tovarășului Nicolae Ceaușescu o primire consacrată doar celor mai aleși oaspeți.La sosirea în localul primăriei, oaspeții români sînt întîmpinați de Louis Bazerque, primarul orașului, care prezintă pe principalii săi colaboratori și pe consilierii municipali.

Se vizitează Toulouse-ul
industrialDe la aeroport, coloana oficială se’ îndreaptă spre uzinele „Sud- aviation", aparținînd societății naționale industriale aerospațiale. Drumul trece prin împrejurimile orașului Toulouse, prin cartiere care acum se construiesc. Unul din ele este cu totul asemănător — mai puțin dimensiunile, fiindcă este mai mic — cartierului nostru bucureștean Balta Albă. Pe traseu, un mare număr de cetățeni asistă lâ trecerea coloanei oficiale și fac semne prietenești.Președintele Nicolae Ceaușescu și soția, Elena Ceaușescu, celelalte persoane oficiale care îl însoțesc ajung la Sud-aviation, unde sînt primiți de către Henri Ziegler, directorul general al S.N.I.A. „A- vem cinstea cu totul și cu totul deosebită — a spus d-sa — să-1 primim în mijlocul nostru pe domnul Nicolae Ceaușescu, președintele unei țări de care noi, francezii, sîntem în mod special legați, România. între industria franceză și industria românească s-au stabilit relații de cooperare și colaborare. Semnificația lor este limpede pentru fiecare dintre noi, iar vizita dv. în Franța îi acordă o strălucire deosebită. Anii ce vor

Cuvintarea primarului
orașului Toulouse, 

Louis Bazerqueîntreaga populație a orașului Toulouse, precum și consiliul municipal își exprimă fericirea de a vă primi în această sală, în care atîția oaspeți de vază ne-au onorat cu prezența lor.Aș vrea să exprim mulțumirile mele guvernului francez pentru că v-au oferit prilejul să veniți aici.Noi știm cît de mare, de constantă și credincioasă este prietenia dintre România și Franța. Mai știm că în toate împrejurările grele ne-am găsit alături. îmi permit, stimate domnule președinte, să mă folosesc de acest prilej, pentru a aminti că primul ofițer francez care a venit în România în anii primului război mondial, pentru a fi alături de dumneavoastră, a fost un locotenent din Toulouse. Țările noastre au fost întotdeauna alături una de alta.Am păstrat cea mai bună amintire despre vizita mea la București, fiind foarte sensibil la primirea ce mi s-a făcut. Ținsubliniez că am fost foarte bine primit. Cu atît mai mult ne-au îndurerat veștile despre calamitățile naturale care s-au abătut asupra țării dumneavoastră. Este greu să redau cît de impresionați am fost cu toții de aceste suferințe, cît de mult ne-am gîn- dit la dv. în acele zile.Referindu-se la tradiția legăturilor dintre Franța și România, și în special dintre orașul Toulouse și țara noastră, vorbitorul a reamintit că în acest lăcaș universitar au urmat studiile numeroși

să

tineri români. Aceste legături continuă și as<tăzi. în TouloMse, orașul cîntecului, orașul în care s« organizează mari concursuri internaționale, s-au distins foarte mulți compatrioți ai dv.Exprimîndu-și speranța că și în viitor vor fi continuate aceste fructuoase contacte culturale, primarul orașului a subliniat că relațiile actuale au îmbrățișat și alte domenii. Trăim vremuri noi, mo- derne, a spus primarul orașului Toulouse. Orașul nostru are o vocație industrială și este cunoscut prin uzinele sale aerospațiale și electronice. Ați avut astăzi prilejul să vizitați unele din aceste uzine, cele aerospațiale fiind foarte importante pentru noi, mai ales că aici se construiește avionul „Concorde", iar Concordia este un lucru la care ținem foarte mult.Ați văzut și elicopterele noastre și sperăm că ele vor constitui o- biectul extinderii cooperării dintre țările noastre.Această cooperare în domeniul aerospațial și electronic va fi, de- sigur. într-un fel o continuare a acelei cooperări din 1918 de care aminteam. Atunci CÎrid astfel de elicoptere vor fi produse în țara dv., aceasta va însemna că o părticică din Toulouse se află România.în încheiere, permlteți-ml, mate domnule președinte, să înmînez, în numele municipiului Toulouse, Marea medalie de onot^e a acestui oraș.
în

sti-
vă

Cuvântarea
Nicolae

la primăria
Domnule primar, Doamnelor și domnilor,

dea luiSi

veni — sînt profund convins, domnule președinte — vor întări și vor dezvolta colaborarea noastră".în continuare, directorul general 1 al S.N.I.A. a prezentat activitățile uzinelor „Sud-aviation". întemeiată în 1936 ca urmare a naționalizării fabricilor aeronautice, uzina, lărgită printr-un șir de fuzionări, este astăzi unul dintre cele mai puternice grupuri industriale ale Franței. Activitățile ei acoperă un larg domeniu al tehnologiei moderne : avioane comerciale, avioane de turism și de afaceri, elicoptere și altele. Numele uzinei este legat de celebrele avioane „Caravelle" și „Concorde", construite aici. Potrivit necesităților economiei moderne, „Sud-aviation" s-a orientat hotărît, în anii din urmă, înspre cooperarea internațională.„Domnule președinte — a spus directorul general al • S.N.I.A. — noi, constructorii de avioane francezi, sîntem în chip cu totul deosebit atașați de România. Printre alte motive, trebuie să-1 menționez și pe acela că în vremea studiilor am avut alături de noi, pe băncile școlii politehnice, mulți colegi români. I-am apreciat și ne-am

președintelui >
Ceaușescu
din Toulouse

Aș dori să încep prin a vă aduce un salut prietenesc din partea locuitorilor orașului București, ai întregii noastre țări, să vă mulțumesc, domnule primar, pentru cuvintele rostite la adresa poporului român, a prieteniei și colaborării îndelungate dintre popoarele noastre.Referindu-se la întrecerile spor-

La Uzinele „Sud-aviation*

tive dintre echipe ale celor două țări, președintele român a spus: Desigur, în sport, întrecerea este cavalerească, precum, de altfel, și în artă și în alte domenii de activitate. Prietenia presupune o anumită emulație și este bine ca popoarele să se întreacă în sport, în artă, în a produce bunuri de cultură cît mai bune, în a contribui cît mai mult la dezvoltarea științei. Din asemenea întreceri, indiferent cine se loc, omenirea tigat.E adevărat Toulouse, au mulți cetățeni români, că anii 1920 și 1939 a existat o cooperare strînsă în producția aeronautică, dar, desigur, reamintind trecutul, ne gîndim cum să facem ca astăzi să ridicăm pe o treaptă superioară relațiile de colaborare și cooperare dintre țările noastre, relații la care, desigur, participă și Toulouse.Am vizitat, astăzi, întreprinderea de construcții de nave aerospațiale. Am văzut, într-adevăr, cum se lucrează construcția aeronavei „Concorde" și mi-a făcut o impresie deosebită. Am asistat și la demonstrația a două elicoptere pe care, în colaborare, dorim să le fabricăm și în România. Deci, sînt perspective ca' pe o nouă cale să reluăm colaborarea dintre noi în domeniul aerospațial. Aceasta va face ca un număr mai mare de oameni din România să vină să lucreze și să învețe în Toulouse și, de asemenea, un număr de specialiști francezi, din Toulouse, să vină în România. De asemenea, in domeniul informaticii și al tehnicii de calcul există o colaborare cu perspective bune de dezvoltare.Deci, putem să ne declarăm satisfacția că, într-adevăr, orașul Toulouse participă într-o măsură însemnată la dezvoltarea într-o formă superioară a colaborării și cooperării între România și Franța.Aș dori, în încheiere, să urez tuturor locuitorilor orașului Toulouse, membrilor consiliului municipal, și desigur primarului și soției sale, cele mai mari succese în dezvoltarea și înfrumusețarea orașului Toulouse, multă prosperitate și multă fericire.

plasează pe primul nu are decît de cîș-că în Franța, Iș învățat în trecut între

X
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN FRANȚA

O caldă strîngere de mînâ la primâria din Toulouse

DINEUL DE LA AMBASADA ROMÂNIEI
%După cum s-a ( anunțat, marți seara a avut loc la Ambasada României din Paris un dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena Ceaușescu, în cinstea președintelui

Georges Pompidou și a soției sale, Claude Pompidou, la care au luat parte numeroase personalități ale vieții politice franceze, membri al guvernului, reprezentanți ai culturii și știin
ței, ai unor organizații economice centrale și ai unor instituții de cercetare științifică.în timpul dineului, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Georges Pompidou, au rostit toasturi.

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Georges Pompidou

Dineul oferit de prefectul 
regiunii Midi-PyreneesDineul oferit în aceeași zi, în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a soției sale, de către prefectul regiunii Midi-Pyrenees a reunit personalitățile marcante ale vieții publice a orașului Toulouse.In cursul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială, ministrul FRANCOIS 

XAVIER ORTOLI, care îl însoțește pe șeful statului român în vizita sa în provincie, a toastat în sănă- atea înalților oaspeți. „Aș vrea să 
relev — a spus el — cît de fericiți 
și de recunoscători sîntem pentru 
faptul că ați ales orașul Toulouse 
drept obiectiv al primei deplasări a 
dv. în provincia franceză. Este 
drept că Toulouse exprimă frumu
sețea și gloria trecutului Franței, 
dar el exprimă nu mai puțin și di
recția viitorului Franței, viitor ba
zat pe industrie și tehnică, așa cum 
ați putut constata și dv. De ase
menea, Toulouse este o imagine a 
cooperării dintre Franța și Româ
nia, cooperare veche, precum și 
prietenia, pe care noi dorim să o 
sporim, dorim să o dezvoltăm pe 
planul progresului tehnic și al mo
dernizării".în cuvîntul său, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, după ce a arătat că a vizitat cu viu interes orașul Toulouse, precum și întreprinderea „Sud-aviation“, cu care România este în tratative de a colabora, și centrul internațional de informatică, cu care România realizează de aproape doi ani o cooperare foarte bună, a 
spus: „Atît întîlnirile la aceste 
două unități, contactele pe care 
le-am avut cu conducătorii depar
tamentului și municipalității Tou
louse, cît și cu populația, ne-au 
produs o deosebită plăcere. Tre

Tovarășul Nicolae Ceaușescu rostindu-și cuvîntarea la primăria din Toulouse

buie, de asemenea, să exprim 
mulțumiri domnului ministru Or- 
toli, care ne însoțește în această 
călătorie. Eu văd in manifestările 
ocazionate de vizita în acest oraș 
preocuparea de a se ajunge Ia o 
cooperare și mai mare între noi".în încheiere, președintele
Vizita tovarășei Elena Ceaușescu 
la Manufactura națională GobelinsPARIS 17 (Agerpres). — Dana Gheorghiu transmite :Cunoscută în lumea întreagă pentru celebrele ei tapiserii, Manufactura națională Gobelins a primit miercuri dimineața vizita soției președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Elena Ceaușescu. Tovarășa Ceaușescu a fost însoțită de Lucie Schumann, Georgeta Flitan, Rosemary Pelen, Marie Claire Cuvillier.La intrarea de onoare, împodobită cu renumite tapiserii moderne, tovarășa Elena Ceaușescu a fost întîmpinată de Edmond .Michelet, ministrul de stat pentru afacerile culturale, de Bernard Anthonioz, inspector general în Ministerul Afacerilor Culturale, și de Jean Coural, director, general al manufacturii.Înființată în 1667 de către Colbert, manufactura Gobelins — în ale cărei ateliere trei secole de tradiții coexistă admirabil cu arta contemporană — aparține statului, producția ei fiind destinată exclusiv palatelor naționale. Tapiseria — artă populară la originea ei — folosește aici și astăzi tehnica din timpul lui Ludovic al XIV-leg, după cum multe din războaiele de țesut ale atelierelor datează tot din aceeași epocă. Producția este însă o- 

Ceaușescu a ridicat paharul în sănătatea ministrului Ortoli, a domnului prefect și a soției sale, a domnului primar și a soției sale, pentru conducerile și salariații celor două societăți' pe care le-a vizitat, pentru o cooperare mai bună între aceste societăți și România.
Ion MARGINEANU 
George-Radu CHIROVICI 
Adrian IONESCU 
Alexandru GHEORGHIU 

Foto : Anghel PASAT 
Ion DUMITRU

rientată astăzi din ce în ce mai mult spre arta contemporană, așa cum o ilustrează tapiseriile aflate în lucru, după mari pictori universali ca Dubuffet, Fernand Leger, Poliakoff, Gischia.In timpul vizitei, tovarășa Elena Ceaușescu se interesează îndeaproape de modul în care au fost realizate unele tapiserii. Se dau ample explicații asupra istoriei manufacturii și a complicatei arte a tapiseriei. La tapiseria alb-negru „Femei gătindu-se“ de Picasso, de dimensiuni impresionante, două țesătoare vor lucra un an și opt luni.Sînt prezentate tapiserii înfăți- șînd momente din istoria Franței.Tovarășa Elena Ceaușescu a apreciat în mod deosebit frumusețea și calitatea excepțională a acestor veritabile opere de artă, care ilustrează geniul creator al poporului francez, semnînd apoi în cartea de aur a expoziției.La plecare, țesătoarea Arlette Bernatets i-a oferit în dar tovarășei Elena Ceaușescu o tapiserie după Lurțat — lucrată chiar de ea.Tovarășa Elena Ceaușescu a mulțumit călduros pentru frumosul dar, interpretîndu-1 ca un semn al prieteniei ce leagă popoarele român și francez.

Stimate domnule președinte, Stimată doamnă Pompidou, Doamnelor și domnilor,Este pentru mine, pentru soția mea și pentru colaboratorii mei o deosebită plăcere să vă salut pe acest teritoriu românesc de aici, de la Paris.Deși ne aflăm de puțin timp în Franța, avem impresii deosebit de bogate despre contactele cu cetățenii Parisului și, îndeosebi, despre discuțiile pe care le-am avut cu dv., precum și despre convorbirile pe care miniștrii români le-au avut cu miniștrii francezi. Putem spune acum, după discuțiile purtate asupra principalelor probleme privind colaborarea bilaterală dintre țările noastre, cît și asupra unui cerc larg de probleme ale situației internaționale, că relațiile de prietenie româno-franceze s-au evidențiat încă o dată a fi la un nivel superior.Și dv., și eu am menționat în toasturile de ieri tradiționala colaborare și prietenie franco-româ- nă. Desigur, este deosebit de plăcut să ai asemenea tradiții și, mai ales, să ai misiunea de a găsi căile pentru promovarea lor tot mai largă în viitor. Mi se pare că astăzi este bine să discutăm mai cu seamă despre ceea ce trebuie să facem pentru ca relațiile româno- franceze să se ridice la un nivel și mai înalt decît în trecut. Eu aș putea spune că sînt pe deplin satisfăcut de rezultatele discuțiilor purtate pînâ acum.Sînt convins că, în ce privește colaborarea economică, tehnico- științifică, culturală și în alte domenii dintre România și Franța, vom asista la o dezvoltare pozitivă, că popoarele noastre se vor întîlni și în viitor în acțiuni comune pentru progres, pentru pace și prosperitate. Desigur, nu se poate spune că nu trebuie să lucrăm pentru a- ceasta. Dar eu știu că atît poporul român cît și poporul francez — și conducătorii lor — nu precupețesc nimic pentru a realiza aceste scopuri nobile. Eu consider că dezvoltarea continuă a colaborării multilaterale româno-franceze este un scop nobil care servește atît intereselor popoarelor noastre, cît și cauzei generale a prieteniei dintre popoare.Am vizitat astăzi una din regiile mari ale Franței, „Renault", cu care România are relații de colaborare și cooperare, relații pe care am dori să le multiplicăm în domenii largi de activitate. Am obținut rezultate bune în ce privește cooperarea în problemele informaticii și producerea de aparatură e- lectronică ; dar și în această privință noi considerăm că sîntem încă la început.România are un program ambițios — ca să spun așa — de dezvoltare și este hotărîtă să-1 înfăptuiască. Doresc să vă declar aici că avem deplină încredere că vom realiza ceea ce ne propunem. Sîntem deciși să învingem orice greutăți, să facem ca România să se numere în rîndul țărilor avansate din punct de vedere tehnic, științific, cultural. Ceea ce am realizat pînă acum ne dă convingerea că dispunem de posibilitățile necesare, că vom înfăptui cu succes a- cest sicop.Dorim, desigur, să colaborăm larg cu toate țările. Așa cum am mai spus — țara noastră are largi relații de colaborare cu țările socialiste ; dorim însă să dezvoltăm legături de cooperare cu toate țările lumii, fiind convinși că, în condițiile revoluției tehnico-știin- țifice, care se desfășoară în prezent pe plan mondial, nu este posibil nici un progres fără o largă colaborare, nici o țară nu poate avansa pe această cale dacă se izolează. In acest spirit dorim să colaborăm cu Franța. Desigur, tradițiile vechi de prietenie sînt un motiv în plus în această privință, dar noi dorim să nu ne oprim numai la tradiții; bazîndu-ne pe trecut și pe prezent, să făurim acestor relații un bun viitor.Iată cum gîndim noi și cum gîndește întregul popor român despre acește relații. Sperăm că vom găsi același mod de a înțe

lege aceste relații, și la poporul francez, la conducătorii Franței. Convorbirile purtate pînă acum ne îndreptățesc să afirmăm aceasta.In ceea ce privește problemele internaționale, trebuie să spun că discuțiile au fost deosebit de pozitive. Cred că și dl. președinte Pompidou e de aceeași părere. Desigur, cercul problemelor discutate a fost foarte vast. Am discutat, în primul rînd, despre relațiile dintre Franța și România, despre posibilitățile de a asigura tea colaborarea dintre Franța și România să se dezvolte în toate domeniile.Ne preocupă, de asemenea, problemele europene. Noi trăim în Europa, iar Europa este leagănul civilizației moderne, deși este tot atît de adevărat că în Europa s-au purtat în secolul nostru două războaie mondiale ; sîntem interesați ca în Europa să nu mai pornească un al treilea război, ca întregul nostru continent să devină un continent al colaborării și păcii. Știm că sînt încă multe probleme spinoase în Europa, dar avem convingerea că este posibil ca popoarele Europei să înfăptuiască năzuințele lor de pace, colaborare și prietenie.Am discutat în cadrul convorbirilor noastre despre Indochina. Franța, mai mult decît România, are vechi legături cu această zonă a lumii. Noi considerăm că este posibil să colaborăm împreună' spre a se ajunge la rezolvarea pe cale pașnică a problemelor, ca popoarele Indochinei să fie lăsate să-și rezolve singure problemele, fără amestec din afară. Noi avem convingerea că în această direcție Franța poate aduce o contribuție prețioasă.Am discutat, de asemenea, și despre situația din Orientul Apropiat. Ne preocupă agravarea situației din această zonă a lumii și dorim ca să se ajungă la realizarea în practică a rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, la restabilirea păcii, retragerea trupelor israelie- ne de pe teritoriile arabe ocupate, la asigurarea independenței și integrității tuturor statelor din această zonă a lumii.România consideră că în rezolvarea acestor probleme toate statele lumii au un cuvînt de spus, că în lumea de astăzi nu este posibil să se asigure soluționarea păcii și colaborării fără participarea tuturor națiunilor ; de aceea considerăm că și națiunile mici și mijlocii au un cuvînt de spus, fără ele nu se pot soluționa problemele. In acest spirit, România apreciază că trebuie să acționeze pentru instaurarea în lume a unei politici bazate pe deplina egalitate în drepturi a națiunilor, pe respectul independenței și suveranității naționale.Desigur, asupra obiectivelor principale ale păcii și colaborării internaționale, între țările noastre — România și Franța — sînt multe asemănări și identități de vederi. Căile pentru înfăptuirea acestor deziderate ale omenirii sînt diverse, dar contactele dintre conducătorii statelor noastre, dintre națiunile noastre, dintre popoarele lumii în general pot apropia și aceste căi.Noi dorim în mod .sincer să continuăm pe baze superioare legăturile noastre, schimburile noastre de vederi cu Franța în privința problemelor internaționale. In cadrul discuțiilor din aceste zile s-a evidențiat dorința reciprocă de a dezvolta contactele și schimburile dintre țările noastre. Tocmăi pornind de la utilitatea unor asemenea relații și schimburi de vederi, de la relațiile deosebite de prietenie dintre popoarele noastre, am adresat președintelui Pompidou și doamnei Pompidou invitația de a vizita România. Sper că această invitație va fi acceptată, că vizita pe care o vor face în România va contribui la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre țările noastre.Vă rog să-mi permiteți să toastez pentru dezvoltarea prieteniei dintre România și Franța, pentru fericirea și prosperitatea poporului francez, în sănătatea președintelui Franței, domnul Georges Pompidou, și a doamnei Pompidou, în sănătatea dv., a tuturor 1

Domnule președinte,Doamnă,V-am mărturisit ieri toată bucuria noastră de a vă primi cu toată prietenia, la noi, pe dv., precum și pe înalții oaspeți care vă însoțesc. Astăzi trebuie să vă spun că vă mulțumesc din toată inima de a ne fi primit la dv., aici, în această ambasadă, unde putem aprecia ospitalitatea dv., pe de o parte, precum și calitatea vinurilor, calitatea bunelor feluri de mîncăruri românești pe care ni le serviți și, cu atît mai mult, dovada prieteniei dv. față de noi.Aș dori, de asemenea, domnule președinte, să vă mulțumesc pentru modul în care ați exprimat sensul convorbirilor noastre și în care ați expus subiectele, în mod atît de perfect, încît, de fapt, m-ați dispensat pe mine să mai vorbesc despre aceste subiecte.Totuși, aș dori să adaug, domnule președinte, că, în convorbirile pe care le-am avut și în cele pe care le-au avut membrii guvernelor noastre, este sigur că foarte repede punctele noastre de vedere s-au armonizat, preocupările noastre s-au întîlnit, s-a manifestat dorința noastră de a realiza o serie de obiective care ne sînt proprii sau de obiective mai generale. Dacă, așa cum se obișnuiește totdeauna în relațiile dintre oameni și dintre popoare, caut cauzele a- cestei situații, găsesc, în' primul rînd, interesele : Franța și România consideră, de comun acord, că în majoritatea domeniilor avem interesul să ne dezvoltăm schimburile și relațiile, fie că este vorba despre dezvoltarea industrială, despre dezvoltarea economică, dezvoltarea tehnică sau științifică. Fiecare dintre noi are posibilitatea să se bucure de concursul celuilalt și 
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cred că din acest concurs va Izvorî, atît pentru dv. cît și pentru noi, un nou avantaj.Dar acestor noțiuni de interes li se alătură motive de sentimente, ceea ce dv. ați numit ttadiție, a- dăugînd că ar trebui ca această tradiție să fie menținută și reînnoită între Franța și România, între cele două popoare.Mai este încă și altceva, și a- nume — o atracție specială care ne face să dorim să cooperăm și să ne cunoaștem mai bine, să ne întrepătrundem pe plan cultural nu numai prin schimburi turistice, dar, de asemenea, prin schimburi de tineri și specialiști.Mai există ceva mai prețios încă șl care nu este prea răspîndit în lumea de astăzi — un anumit mod de a concepe relațiile între națiuni. Dv. și noi avem o cvasiidentitate de vederi. Principalul nostru o- biectlv este să asigurăm, să menținem și, dacă va fi nevoie, să restabilim pacea. Noi dorim pacea cu întreaga lume, și în primul rînd pe continentul european. In același timp, dorim să fim noi înșine, să fim independenți, să n« păstrăm în cadrul relațiilor noastre, oricare ar fi ele, originalitatea, personalitatea noastră, să rămînem noi înșine.In aceasta vom găsi, pentru convorbirile ce vor avea loc în anii viitori, baza cea mai sigură pentru organizarea relațiilor noastre.Cu acest gînd, domnule președinte, doresc să răspund invitației pe care binevoiți să mi-o a- dresați mie și soției mele.Ridic paharul în cinstea poporului român, a prieteniei popoarelor român și francez, în sănătatea doamnei Ceaușescu și a dv., domnule președinte, în cinstea dv., a tuturor.
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MOMENTE DE
ADlNCĂ SEMNIFICAȚIE

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Franța înre
gistrează în atenția opiniei 
publice franceze, o dată cu 
convorbirile oficiale ale ce
lor doi președinți, o dată 
cu dialogurile, urmărite cu 
mult interes, dintre inalții 
demnitari români și fran
cezi, o dată cu întreaga 
suită de manifestări publi
ce, impresionante prin 
grandoare, un ecou de largă 
rezonanță. Evocările se a- 
sociază cu ceremonia plină 
de strălucire a primirii pre
ședintelui român.

In cea de-a doua zi a vi
zitei, depunerea coroanei la 
mormintul „Eroului Necu
noscut", al ostașului căzut 
pentru patrie, care-și doar
me in veșnicie somnul sub 
slava Arcului de Triumf, 
a avut puterea de a evoca, 
prin onoruri militare, acea 
măreție obținută prin jert
fe, prin lupte, prin vitejie. 
Această evocare, atit de 
dragă francezilor, a avut 
loc in prezența și în o- 
noarea conducătorului țării 
noastre, care a adus în ini
ma Parisului, la Arcul de 
Triumf, omagiul prieteniei 
poporului român.

Cadrul tuturor acestor 
manifestări este, desigur, 
un semn de înalt respect, 
punînd în evidență cu și 
mai multă pregnanță ma
rele interes politic pe care 
vizita președintelui Consi
liului de Stat al României 
o deșteaptă în rindurile o- 
piniei publice franceze. Co
mentariile presei sint am
ple, exprimind un consens 
unanim. „Vizita domnului 
Ceaușescu în Franța — 
scrie ziarul „Le Monde" in 
comentariul său din pagina 
intii — reprezintă un anu
mit număr de „premiere" : 
este pentru prima oară că 
actualul conducător al parti
dului și statului român în
treprinde o călătorie oficia
lă intr-o țară occidentală și 
este, de asemenea, pentru 
prima oară cind domnul 
Pompidou, după alegerea

Expresie a unor relații pozitive,
I

a stimei și prețuirii reciproce
Presa străină despre vizita în Franța 

a președintelui Consiliului de Stat al României

Presa Internațională continuă să 
publice numeroase comentarii șl in
formații, corespondențe și reportaje 
referitoare la vizita pe care o între
prinde în Franța președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu. Se 
subliniază cu precădere semnificația 
vizitei în contextul bunelor raporturi 
româno-franceze, cît și însemnătatea 
ei pentru opera de destindere și 
securitate în Europa și în lume.

în cea de-a treia zi a vizitei, zia
rele franceze relatează pe larg des
pre întâlnirile celor doi șefi de state, 
informează despre convorbirile ofi
ciale, redau ample extrase din toas
tul președintelui Ceaușescu rostit la 
dejunul de la Quai d’Orsay și publi
că numeroase fotografii. După ce 
relatează despre convorbirile de la 
Elysâe, „LE FIGARO" subliniază că 
„interesul celor două țări asupra 
proiectului unei conferințe europene 
pentru securitate este evident". La 
rîndul său, „COMBAT" comentează 
declarațiile președintelui Nicolae 
Ceaușescu și ale ministrului de ex
terne francez, Maurice Schumann, 
făcute cu prilejul toasturilor rostite 
la dejunul de la Quai d’Orsay. „Pre
ședintele Ceaușescu — scrie „Com
bat" — a spus că o conferință' euro
peană asupra securității trebuie să 
așeze relațiile dintre națiunile de pe 
continent pe principiile respectului, 
egalității, independenței și suverani
tății naționale". Cotidianul francez 
subliniază, în continuare, că pre
ședintele Ceaușescu și-a exprimat 
preocuparea față de situația din In
dochina și din Orientul Mijlociu, de
oarece orice încordare în relațiile 
dintre state are în lumea de astăzi 
repercusiuni asupra tuturor popoare
lor.

Presa italiană continuă să publice 
relatări privind desfășurarea vizitei 
în Franța a președintelui Ceaușescu, 
însoțite de extrase din cuvîntările 
sale rostite în cursul zilei de marți. 
Ziarul „l’UNITA", de pildă, relevă, 
citind din interviul acordat de tova
rășul Ceaușescu ziarului „Le Monde", 
că scopul vizitei în Franța este acela 
de „a intensifica colaborarea și coo
perarea economică, tehnico-științifică 
și culturală" între cele două țări, 
precum și acela de a aborda „o serie 
de probleme ale vieții internaționale 
actuale". în acest sens, ziarul relevă 
că „textul interviului oferă un cadru 
adecvat al poziției României asupra 
problemelor de politică externă", 
ilustrînd această apreciere cu o serie 
de ample extrase. Cotidianul „IL 
POPOLO" menționează că, in ce pri
vește conferința asupra securității, 
președintele Ceaușescu a afirmat că 
ea „trebuie pregătită cu grijă, dar 
nu trebuie să se aștepte, ci trebuie

sa în funcția de președinte, 
primește un conducător de 
stat in vizită oficială. In 
sfîrșit, pînă acum nici un 
conducător al statului ro
mân n-a făcut o vizită în 
Franța. Lacună cu atit mai 
ușor de sesizat, cu cit foar
te multe afinități, chiar 
de-ar fi numai ca acelea 
despre care se vorbește a- 
deseori, pe planul limbii și 
al culturii, unesc cele două 
țări latine".

întreaga desfășurare a 
vizitei evocă rodnicia acțiu

cursurile ce vor fi rostite 
și în această etapă toulou- 
siană de către dl. Ceaușescu 
— își exprimă ziarul con
vingerea — vor confirma, 
fără îndoială, punctele de 
vedere asemănătoare ale 
Franței și României lntr-o 
serie de probleme, așa cum 
a rezultat încă din prime
le contacte pariziene".

Programul după amiezii 
de miercuri la Toulouse a 
fost un program „cit se poa
te de dens", după cum con
semna ziarul local. Efortul
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nii de colaborare multilate
rală, sprijinită pe princi
piile independenței, suve
ranității, respectului și a- 
vantajului reciproc, acțiu
ne menită să aducă nu nu
mai un exemplu de relații 
cordiale, prietenești, între 
state cu orinduiri sociale 
diferite, dar să însemne și 
o contribuție activă la des
tindere, la întărirea securi
tății in Europa, a păcii pe 
pămînt.

„DEPfiCHE DU MIDI", 
cel mai mare ziar difuzat 
în tot sudul Franței, intr-un 
tiraj de 400 000 exemplare, 
saluta in prima pagină a e- 
diției sale sosirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu in 
oraș : „După două zile de 
convorbiri politice și de 
recepții la Paris, președin
tele Ceaușescu va fi astăzi 
— scria ziarul — oaspetele 
Toulouse-ului, prima eta
pă a unei scurte călătorii 
în provincie care va cuprin
de succesiv Nîmes, Cadara- 
che, Marignane și Lyon, de 
unde înaltul oaspete va ple
ca spre București. Dis

zilelor de lucru începute 
de vreme și încheiate tîr- 
ziu, fără nici un răgaz, era 
remarcat atit de „LE FIGA
RO", cit și de alte ziare pa
riziene, care scoteau in evi
dență caracterul activ, con
structiv, al vizitei președin
telui Ceaușescu „fără a ne
glija—cum sublinia „Le Fi
garo"— manifestările proto
colare și fastul menit să-l 
înconjoare pe șeful unui 
stat prieten".

A treia zi a vizitei în 
Franța a marcat începerea 
călătoriei în țară. Călăto
rie începută in sud, in
tr-un oraș binecunoscut da
torită marilor sale tradi
ții artistice durind din Evul 
Mediu și pînă astăzi cind 
încă iși rostește cu mindrie 
renumele de „oraș al cinte- 
cului".

Firește, nu aceste aprecia
te tradiții au determinat 
opțiunea în programul vi
zitei oficiale, ci noua voca
ție a orașului : industria, 
creația și cercetarea știin
țifică in domeniile aerospa- 
țial și electronic. Acest oraș 
se bucură de reputația de

să se acționeze. în ceea ce ne pri
vește, a adăugat președintele român, 
noi vom acționa cu fermitate. Toate 
popoarele trebuie să acționeze pen
tru a lichida focarele de război, mai 
ales în Indochina și în Orientul Mij
lociu".

„PRAVDA", „IZVESTIA" și alte 
ziare sovietice reproduc pasaje din 
interviul acordat de tovarășul 
Ceaușescu ziarului „Le Monde", în
deosebi cele care privesc relațiile 
țării noastre cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste.

„TRUD", „ZEMEDELSKO ZNAME" 
și alte ziare bulgare, informînd difl 
Paris despre cea de-a doua întreve- 
dere dintre președinții Pompidou și 
Ceaușescu, menționează că .Jocul 
central al convorbirilor l-au ocupat 
problemele europene". „Se crede că a- 
supra unei serii de probleme ambe
le părți au exprimat poziții apropiate 
sau identice", transmite B.T.A. „VE- 
CERNI NOVINI" publică o cores
pondență din București intitulată 
„Continentul — leagăn al păcii", în 
care sînt reproduse extrase din dis
cursurile rostite de cei doi șefi de 
state la dineul oferit în cinstea oas
peților români. Ziarul informează, 
de asemenea, că președintele 
Ceaușescu își continuă vizita în câ
teva orașe de provincie.

Ziarul Iugoslav „POLITIKA", re- 
ferindu-se la toastul rostit de preșe
dintele Ceaușescu la recepția oferită 
în onoarea sa de ministrul de exter
ne francez, menționează că șeful 
statului român, „s-a pronunțat pen
tru convocarea cît mai urgentă a 
conferinței în problema securității 
europene". Ziarul relevă, de aseme
nea, că, în ce privește situația din 
Indochina și din Orientul Apropiat, 
„președintele român a spus că toate 
țările trebuie să depună eforturi pen
tru lichidarea focarelor de război", 
subliniind necesitatea retragerii tru
pelor americane din’ Indochina și a 
celor israeliene de pe teritoriile ara
be ocupate.

într-un comentariu referitor la vi
zita în Franța a președintelui Consi
liului de Stat al României, postul de 
RADIO LONDRA, după ce mențio
nează că invitația făcută președinte
lui Ceaușescu de către generalul de 
Gaulle de a vizita Franța a fost re
înnoită de succesorul acestuia la pre
ședinția Republicii Franceze, opinea
ză că „vizitele de stat sint semnifi
cative, mai ales pentru valoarea lor 
ca simboluri ale unor relații po
zitive și ale respectului reci
proc între țări. Sîntem convinși 
— a adăugat comentatorul bri
tanic — că acesta este modul în care 
atit cetățenii francezi, cît și cei ro
mâni, privesc actuala vizită".

Sub semnătura redactorului său 

a fi in primele rînduri ale 
unei industrii de virf, ca
pitală a astronauticii și ae
ronauticii franceze.

Desigur, vizita in Tou
louse, fastuoasa primire din 
„Sala personalităților ilus
tre" a primăriei orașului — 
numită „Le Capitole" încă 
din secolul 12 — a consti
tuit un prilej de evocare a 

■ bunurilor și vechilor tra
diții de prietenie dintre 
România și Franța și cu 
precădere a ponderii pe 
care a avut-o in cadrul a- 
cestor relații prezența Tou
louse-ului. Sint evocate re
lațiile din trecut, dar mai 
ales sint privite cu interes 
cele de viitor. Sint studiate 
la fața locului posibilitățile 
concrete ale cooperării in
tr-un domeniu in care ță
rile noastre au tradiții de 
cooperare și sint deopotri
vă interesate să le dezvolte 
în anii ce urmează.

Programul celei de a treia 
zi a vizitei in Franța se 
dovedește a fi fost conce
put ca un cadru de mani
festare a sentimentelor de 
prietenie, dar și a interesu
lui pentru găsirea unor 
formule optime de colabo
rare multilaterală.

Latura protocolară, ca și 
cea cu caracter de lucru a 
vizitei, armonios îmbinate, 
au exprimat incă o dată 
trăinicia prieteniei româno- 
franceze, cit și dorința sin
ceră de a face cit mai mult 
pentru a asigura relațiilor 
româno-franceze o continuă 

I ascensiune. Atmosfera în 
care s-a desfășurat vizita 
la Toulouse a dovedit încă 
o dată că există nu numai 
posibilități, ci și mijloace 
certe pentru a face ca po
poarele noastre să se intil- 
nească, printr-o rodnică 
conlucrare, in importante 
acțiuni comune, pentru pro
gres, pentru pace și pros
peritate, menite să slujeas
că atit intereselor celor 
două țări, cit și cauzei ge
nerale a prieteniei dintre 
popoare.

Virgil DANCIULESCU

șef, cotidianul egiptean „JOURNAL 
D’EGYPTE" publică o amplă relata
re despre vizita în Franța, relevînd 
„primirea călduroasă făcută șefului 
statului român". Ziarul egiptean sub
liniază faptul că „simțul realității a 
favorizat întotdeauna relațiile franco- 
române". Pe de altă parte, vizita 
președintelui Ceaușescu în Franța 
este apreciată de „Journal d’Egypte" 
ca „un eveniment important, mai 
ales datorită faptului că el se află 
în fruntea unui stat care de un sfert 
de secol construiește socialismul. în- 
tilnirea dintre cei doi șefi de state 
cu regimuri economice diferite — a- 
preciază ziarul — capătă din această 
cauză o semnificație deosebită, ea 
contribuind la întărirea coexistenței 
pașnice". Despre vizita în Franța a 
președintelui Ceaușescu informează 
și cotidianul „AL AHBAR".

Ziarul algerian „EL MOUDJAHID" 
relevă că, în cuvîntarea de buh so
sit, președintele Pompidou a reamin
tit legăturile de prietenie dintre cele 
două țări și a exprimat profunda 
compasiune a poporului francez față 
de poporul român greu lovit de re
centele inundații. Ziarul menționează, 
de asemenea, că șeful statului fran
cez și-a exprimat speranța că „între
vederile franco-române vor constitui 
încă o ocazie pentru extinderea rela
țiilor dintre cele două țări și pentru 
examinarea numeroaselor probleme 
internaționale, în special a celor eu
ropene". Din răspunsul președintelui 
Ceaușescu, „El Moudjahid" relevă a- 
precierea cu privire la „prietenia 
tradițională și cooperarea între cele 
două țări, în folosul civilizației și al 
progresului".

Ziarul brazilian „CORREIO DA 
MANHA" iși consacră editorialul de 
marți vizitei în Franța a președinte
lui Consiliului de Stat al României, 
menționînd că în centrul convorbiri
lor se află îndeosebi problemele 
destinderii europene. Un alt cotidian 
brazilian, „O GLOBO", informează 
pe larg despre vizită, relevînd afir
mația președintelui Ceaușescu că 
„există un anumit număr de pro
bleme spinoase în lumea de azi, 
care cer o soluționare, și asupra a- 
cestor probleme Franța și România 
au multe puncte de vedere comune, 
dacă nu chiar identice". De aseme
nea, ziarele americane „THE NEWS", 
„THE WASHINGTON POST" și alte
le publică ample informații, cores
pondențe din Paris și fotografii în- 
fățișînd momente ale vizitei în Fran
ța a președintelui Ceaușescu. „THE 
BALTIMORE SUN" relevă faptul' 
că Nicolae Ceaușescu a acor
dat un interviu ziarului „Le Monde", 
menționînd poziția României față de 
problema unei consfătuiri pentru 
securitatea europeană.

cinema
• Dreptul de a te naște : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.15.
• Salariul groazei : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 15; 18; 21, GRADI
NA DOINA — 20,30.
• Ferestrele timpului : CENTRAL
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
O Cazul sergentului Grișa : LU
MINA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15; 20,45.
• Afurisitul de bunic : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Acei oameni minunați în mași
nile lor zburătoare : GRADINA 
CAPITOL — 20,15.
• Jurnalul unei cameriste : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15;
18,30; 21.
• Sub semnul Iul Monte Crlsto :
SALA PALATULUI — 17,15; (seria 
de bilete — 3338) ; 20,15 (seria de 
bilete — 3339), 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 FES
TIVAL — 20,15, ARENELE ROMA
NE — 20,15.
• Cu dirijabilul spre Polul Nord : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
e Misteriosul X din Cosmos : FA
VORIT — 10; 15,30; 18; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, GRADINA AURORA — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Vînătorul de căprioare : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• < Asterix și Cleopatra : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Cel 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Articolul 420 (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) — 9;
12.30.
• Marile vacanțe : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Așteaptă pînă se întunecă :
GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30,
TOMIS — 9—17 în continuare ; 19, 
la grădină — 20,30.
• Acțiunea „Vulturul": ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15; 
17,45; 20, GIULEȘTI — 15,30; 18;
20.30.
• Te iubesc, te iubesc i BUZEȘTI
— 15,30; 18.
• Joc dublu în serviciul secret: 
DACIA — 8,45—20,30 în continuare.
• My fair lady : BUCEGI — 10;
17, la grădină — 20,15.
• Reîntoarcerea Iul Surcouf t 
UNIREA — 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 20,30.
• Răzbunătorul : LIRA — 15,30;
18, la grădină — 20,15, PROGRE
SUL — 15,30; 18, GRĂDINA PRO
GRESUL PARC — 20,30, VITAN — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• 24 — 25 nu se înapoiază : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Via Mala : COTROCENI — 15,30; 
18; 20.
• Luana : PACEA — 16; 18; 20.
• Bună ziua, contesă : CRlNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
o Warlock : VOLGA — 15,30; 18;
20,30.
• Rlo Bravo t VIITORUL — 16;
19,
• Freddy și cintecul preriei : AU
RORA — 9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 11; 16; 18,15; 20,30.
• Dansînd Slrtakl : MIORIȚA — 
11; 15; 17,30; 20, GRADINA BU
ZEȘTI — 20,30.
• Al 8-lea : MOȘILOR — 15,30; 18.
• Splendoare în iarbă : GRADI
NA MOȘILOR — 20.30.
• ...să ucizi o pasăre cîntătoare : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Tarzan, omul-malmuță : MUN
CA — 10; 16; 18; 20.
• Ghici cine vine la cină 7 COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Urletul lupilor : FLACARA — 
15,30; 18; 20,30.
• Păcatul dragostei : ARTA — 
10,30; 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Bănuiala : RAHOVA — 15,30; 
18, la grădină — 20,30.

La Combinatul de fibre artificiale Brăila au fost produse
PRIMELE CANTITĂȚI DE CELOFIBRĂ

La Combinatul de fibre arti
ficiale din Brăila au fost produ
se primele cantități de celofibră 
la noua instalație de 15 mii tone 
anual, cu 15 zile mai devreme, 
realizare ce se îhscrie în anga
jamentul organizației județene 
de partid Brăila de a obține în 
acest an o producție suplimen
tară de 101 milioane lei și un 
beneficiu total de 25 milioane 
lei.

Raportind acest succes Comi
tetului Central al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, Biroul 
Comitetului județean de partid 
Brăila menționează în telegra
ma sa :

Organizația județeană a par
tidului, toți oamenii muncii de 
pâ meleagurile brăilene, inte-

Cooperativa agricolă din Cenei
la a -a aniversare

La cea de-a XX-a aniversare 
a cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Cenei, jude
țul Timiș, țăranii cooperatori 
își îndreaptă cu dragoste și re
cunoștință gindurile spre Parti
dul Comunist Român, spre Co
mitetul său Central în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In telegrama adresată conduce
rii partidului se spune printre 
altele : Anii cooperativizării au 
constituit, pentru noi toți, ani 
de adînci transformări, de suc
cese remarcabile în sporirea 
producției vegetale și animale, 
factor de seamă în consolidarea 
economică, organizatorică a 
unității noastre. Realizările ob
ținute de cooperativa noastră, 
atit în sectorul vegetal, cît și în 
zootehnie constituie pentru noi 
doar punctul de plecare pentru 
înfăptuirea unor recolte mai 
mari în anii viitori. Printre mă
surile preconizate de coopera
tori în sporirea producției agri
cole figurează lucrări de îmbu
nătățiri funciare, pentru a scoa-

Grupul IV de șantiere al în
treprinderii de construcții și 
montaje siderurgice din Galați, 
specializat în lucrări electroteh
nice, este prima unitate de pe 
platforma combinatului gălățean 
care a anunțat îndeplinirea îna
inte de termen a planului de 
producție pe primul semestru al 
anului. Un mare volum de lu
crări a fost efectuat pe șantie
rul laminorului de benzi la

COMITETUL DE PARTID AL CENTRULUI

UNIVERSITAR BUCUREȘTI ANALIZEAZĂ:

PREDAREA
ȘTIINȚELOR SOCIALE

ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL
SUPERIOR

Suocesul acțiunii complexe și de 
largă perspectivă privind îmbunătăți, 
rea predării științelor sociale în 
școala noastră superioară, creșterea 
contribuției lor la educația comunistă 
a tineretului implică înalte răspun
deri pentru organizațiile de partid 
din instituțiile de învățămînt Pe 

- linia preocupărilor de a ridica pre
darea disciplinelor sociale la nivelul 
cerințelor etapei actuale, se înscrie 
și faptul că recent comitetul de 
partid al Centrului universitar Bucu
rești a consacrat o plenară a sa ana
lizei conținutului acestei predări în 
facultățile din Capitală. Aprecierile, 
concluziile s-au caracterizat prin spi
rit de exigență, prin efortul de a pu
ne în lumină nu atît ceea ce s-a rea
lizat, cît mai ales ce mai este 
cut, în ce fel pot fi înlăturate 
țele, neajunsurile observate.

Climatul politico-ideologic

de fă- 
caren-

_ pro- 
movat de partid. în ultimii ani, în
deosebi după Congresul al IX-lea, 
a stimulat spiritul creator în științele 
sociale, a dus la înlăturarea multor 
elemente de dogmatism, a deschis 
cîmp larg aportului original în cer
cetarea științifică. Toate acestea 
s-au reflectat și în activitatea cate
drelor de științe sociale din Centrul 
universitar București, care au reali
zat o serie de progrese în conținutul 
programelor, în combativitatea ideo
logică a cursurilor și seminariilor, în 
diferențierea și adaptarea predării la 
specificul institutelor și facultăților, 
în desfășurarea unei activități de 
cercetare mai susținută și mai legată 
de obiectivele majore ale cercetării 
în domeniul științelor sociale pe plan 
național. Iar ca un reflex al 
acestei situații, merită să consem
năm creșterea interesului studenților 
pentru aceste discipline, participarea 
lor activă la dezbateri.

Cu toate acestea, conținutul tnvă- 
țămîntului social-politic in institutele 
și facultățile din București nu se 
situează incă la nivelul științei con
temporane, al cerințelor societății 
noastre socialiste, al exigențelor for
mulate de conducerea partidului. A- 
ceastă stare de lucruri este alimenta
tă în bună măsură de însăși structu
ra, țesătura de idei a unora dintre 
programele disciplinelor sociale. Ast
fel, în efortul de modernizare a pro
gramelor, în loc să se procedeze la o

LA NOUA INSTALAȚIE
grați în efortul general al în
tregului popor, animați de spiri
tul înaltei răspunderi față de 
viitorul patriei noastre, depun o 
muncă eroică pentru înlăturarea 
cît mai grabnică a pagubelor 
provocate de calamitățile natu
rale economiei județului și a 
țării.

Dăruirea și angajarea totală în 
muncă, în producție a tuturor 
salariaților din județul Brăila 
este un rezultat firesc al chemă
rii conducerii partidului, adresată 
întregii noastre națiuni, de a 
depune eforturi deosebite în fa
brici, pe ogoare, la fiecare loc 
de mflncă, eforturi atît de nece
sare continuării drumului spre 
socialism și comunism, spre 
civilizație și bunăstare.

te de sub excesul de umiditate 
întreaga suprafață agrioolă, a- 
plicarea noilor cuceriri ale ști
inței agricole, sporirea co
interesării materiale.

Folosind cu multă chibzuință 
și pricepere baza materială de 
care dispun, cooperatorii se an
gajează cu acest prilej să supli
menteze angajamentul inițial de 
livrare către fondul central de 
produse agricole cu 170 tone 
sfeclă de zahăr. 6 tone cînepă, 
3 tone cartofi, 3,5 tone carne ti
neret bovin.

Asigurăm conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se spune în înche
ierea telegramei — că toți ță
ranii cooperatori din Cenei, ro
mâni, sirbi, germani, maghiari, 
nu vor precupeți nici un efort 
în munca pentru a transpune în 
fapte sarcinile elaborate de cel 
de-al X-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, pentru 
propășirea scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă Româ
nia.

cald, obiectiv prevăzut să intre 
în funcțiune anul viitor.

O altă unitate gălățeană care 
a încheiat prevederile planului 
pe primele șase luni ale anului 
este stația de sortare a mine
reului.

Și colectivul întreprinderii de 
mobilă din Galați și-a realizat 
planul semestrial cu două săptă- 
mîni mai devreme.

(Agerpres)

o regîndire a lor — 
cuceriri ale științei,

problemele care 
reală nu ocupă 
cuvenită in cursuri 
adesea tratarea 
probleme nu este 

în lecții, actualita- 
forma

restructurare, la 
impusă de noile 
de procesele ce au loc în lumea con
temporană, s-a recurs uneori doar la 
adăugarea de teme și probleme noi, 
fără a se renunța la cele depășite. 
Din această cauză — după cum se a- 
răta în referatul prezentat la ple
nară — programa de filozofie din a- 
cest an de la institutele tehnice, de 
pildă, cuprinde prea multe teme, greu 
de tratat în cele 15 lecții afectate a- 
cestei discipline, ceea ce împinge 
în mod inevitabil spre supraîncărca
rea prelegerilor, spre simpla enunța
re a problemelor, fără posibilitatea 
unei analize, a unei demonstrații ar
gumentate.

După cum s-a arătat și în alte îm
prejurări, predarea științelor sociale 
nu trebuie să însemne repetarea, me
morarea mecanică a unor formule ge
nerale sau a prevederilor unor hotă- 
rîri de partid și de stat. Ceea ce se 
cere acestor discipline în procesul de 
învățămînt este ca ele să formeze 
gindirea matcrialist-dialectică a stu
denților, să-i ajute în cunoașterea și 
înțelegerea vieții sociale contempo
rane, a fundamentelor teoretice și țe
lurilor politicii partidului și statului 
nostru. Totuși, 
privesc viața 
încă ponderea 
și seminarii ;
unor asemenea 
integrată organic 
tea fiind prezentă doar sub 
exemplificărilor adiacente ale unor 
concepte teoretice. Probleme funda
mentale ale construcției socialiste în 
țara noastră mai sînt prezentate în 
unele cursuri într-un mod abstract, 
stereotip, livresc. Prezentarea des- 
criptivistă sau apodictică — fără a 
dezvălui complexitatea reală a feno
menelor social-politice și economice — 
citarea largă a aprecierilor din do
cumentele de partid neînsoțită de 
analiza realităților sint proprii, de 
pildă, tratării, într-o serie de prele
geri de socialism științific, a proce
selor care caracterizează evoluția so
cietății socialiste, a rolului națiunii 
și statului, a structurilor social-poli
tice din țările capitaliste avansate 
și din cele în.curs de dezvoltare, a 
tendințelor pe care le cunoaște socie
tatea capitalistă contemporană ș.a. 
Or, multe probleme teoretice și prac
tice deosebit de actuale se oferă cu 
dărnicie atenției cadrelor didactice de 
la catedrele de științe sociale, muncii 
de investigare proprii, originale, fruc
tificării in prelegeri, in discuțiile cu 
studenții. Și trebuie spus că constitui
rea Academiei de științe sociale și 
politice — în activitatea căreia cate
drele de științe sociale trebuie să fie 
o prezență activă — oferă posibilități 
mai bune decît în trecut pentru par
ticiparea acestor catedre la activita
tea de investigație științifică.

După cum se știe, lărgirea ariei 
de cuprindere a disciplinelor sociale, 
corelarea mai strînsă a predării lor 
cu profilul institutelor au fost înles
nite în ultimul timp prin introdu
cerea unor cursuri facultative. Unele 
conduceri de institute și facultăți au 
încredințat însă sarcina dificilă a 
predării acestor cursuri unor cadre 
didactice relativ tinere, lipsite de ex
periență. In consecință, la Institutul 
de construcții, cursul de logica și 
metodologia cunoașterii științifice a 
fost abandonat, iar la Institutul po
litehnic același curs s-a ținut în 
condiții precare. Deși prevăzute în 
planurile aprobate de Ministerul 
învățămîntului, unele cursuri facul
tative nici nu au fost organizate. Se 
eludează, astfel, una dintre posibili
tățile viabile de îmbogățire a conți
nutului instructiv-educativ al disci
plinelor sociale în școala noastră 
superioară.

Profunzimea teoretică, capacitatea 
de convingere și eficiența ideologică 
a activității catedrelor de științe so
ciale se evidențiază cu pregnanță în 
modul cum acestea încadrează pre
darea și dezbaterea problematicii a- 
cestor științe in circuitul mondial al 
ideilor, în lupta ideologică contem
porană. După cum s-a apreciat în ple
nară, și în această direcție există un 
sensibil progres. La cursuri și semi
narii se discută mai în cunoștință de 
cauză despre principalele orientări 
ideologice și curente de idei, iar 
analiza lor critică se face mai nuan
țat și într-o manieră care nu exclude 
confruntarea de idei. Se remarcă, 
totuși, uneori, tendințe de obiecti
vism, de combatere a concepțiilor 
nemarxiste într-un mod insuficient 
de aprofundat. Asemenea tendințe 
s-au manifestat, de exemplu, în tra-

teatre 

Doi pe un balan-
Teatrul de vară 
Primarul lunii și

tarea unor curente filozofice ca exis
tențialismul sau structuralismul', a u- 
nor concepții fenomenologice, a u- 
nor teorii despre organizarea și struc
turile politice ale societății, des
pre mecanismele dezvoltării economi
ce ; în unele lecții, apreciindu-se ele
mentele de umanism ale unor cu
rente sau teorii nemarxiste — filozofi
ce, estetice, etice, se trece cu vederea 
sau nu se aprofundează opoziția princi
pială dintre aceste curente și mar
xism. Or, analiza concepțiilor nemar
xiste presupune combaterea lor pe 
baza unei analize Ia obiect, a unei ar
gumentări bine susținute. Numai ast
fel. studenții se deprind să gîndească 
critic, să discearnă ceea ce este cu a- 
devărat valoros și avansat în creația 
contemporană de ceea ce reprezintă 
influența ideologiei reacționare.

în unele prelegeri de filozofie 
apare evident o tendință de scien
tism. La Institutul medico-farmae&p- 
tic, Institutul politehnic și Institutul' 
agronomic „Nicolae Bălcescu", de 
exemplu, lecțiile despre spațiu și 
timp au fost expuse aproape exclu
siv pe baza datelor fizicii relativiste 
și geometriei neeuclidiene, neglijîn- 
du-se problematica filozofică a vie
ții sociale. în unele lecții despre con
știință s-a insistat mai ales asupra 
aspectelor legate de științele naturii, 
acordîndu-se un loc cu totul insufi
cient aspectelor filozofice propriu- 
zise. Este pe deplin îndreptățită con
cluzia subliniată în plenară că scien
tismul în filozofie afectează serios 
latura formativă, diminuînd funcția 
politico-educativă a cursurilor.

Dacă, în genere, se poate aprecia 
că în Centrul universitar București 
corpul didactic al catedrelor de 
științe sociale este format, îri majori
tate, din cadre competente, cu reale 
posibilități de dezvoltare, trebuie 
observat în ’același timp că mai sînt 
cadre care nu se ridică la nivelul exi
gențelor universitare, sînt depășite 
de viață. Este de neconceput ca oa
meni care lucrează de ani și ani în 
aceste catedre să nu fi publicat nici 
un studiu sau articol în revistele de 
specialitate, să nu fi prezentat nici o 
comunicare în sesiuni științifice. 
Sînt cadre didactice care nici după un 
stagiu de mulți ani de doctorat nu 
au izbutit să-și susțină teza. Plenara 
a tras concluzia că se impune o ana
liză minuțioasă a structurii de cadre 
a fiecărei catedre ; o atenție deosebi
tă va trebui acordată promovării ca
drelor tinere.

Documentarea și informarea politl- 
că-ideologică a cadrelor didactice con
stituie — după cum se știe — con
diții nodale ale unui proces instruc 
tiv-educativ de ținută. în pienară 
s-au făcut propuneri judicioase pri
vind o mai bună informare a cadre
lor didactice de la aceste catedre a- 
supra problemelor fundamentale ala 
evoluției vieții politice și ideologice, 
în țară și în lume, asigurarea de că
tre conducerile institutelor și de că
tre Ministerul învățămîntului a unor 
condiții mai bune de documentare.

De asemenea, necesitatea dezvoltă-* * 
rii unei legături cît mai strinse, or
ganice între catedrele de științe so
ciale și studenți a fost relevată cu 
pregnanță în cadrul plenarei. Limita
rea acestei legături numai la orele 
de curs și seminar se dovedește insu
ficientă. S-au reliefat multiple căi și 
posibilități de amplificare și fructifi
care a contactelor dintre profesori și 
studenți în direcția dezvoltării res
ponsabilității sociale a viitorilor spe
cialiști. S-a observat, totodată, că o 
datorie încă neonorată de multe ca
dre didactice care predau științele so
ciale față de studenți o constituie 
lipsa cursurilor, a manualelor.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de harpă susținut 
de Elena Gantolea șl recital de 
violoncel susținut de Zdravca 
Katzarova (R. p. Bulgaria), la pian 
Elena Cosma — 20.
• Opera Română : Liliacul —
19,30.
e Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : O femele 
cu bani — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie tn crengile de 
sassafras — 20.
• Teatrul Mic : 
soar — 20; (la 
„Herăstrău") : 
iubita sa — 20.
• Teatrul Glulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Nicuță... Ia 
Tănase — 19,30.

Este de remarcat că diferitele apre
cieri și observații critice rezultate din 
analiza activității catedrelor au fost 
finalizate de plenară în măsuri și 
propuneri pentru activitatea viitoare. 
Menționăm că sesiunile științifice ale 
cadrelor didactice care predau știin
țele sociale, organizate la nivelul cen
trului universitar, se vor desfășura pe 
secții de specialitate sau pe grupe de 
catedre — ceea ce va da posibi
litatea unei prezențe mai numeroase 
și, totodată, mai active a specialiști
lor, a unor reale schimburi de idei.

Fără îndoială că aplicarea măsurilor 
adoptate, îndrumarea și controlul per
manent al organelor și organizațiilor 
de partid vor contribui la 
narea predării științelor 
școala noastră superioară.

perfecțio- 
sociale în

Gh. ZAMFIR

t V
Programul I

17,30 Emisiune în limba maghia
ră. 18,00 Campionatul mondial de 
fotbal : Aspecte înregistrate din 
semifinale. 19,20 1001 de seri. Emi
siune pentru cei mici. 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20,30 Rapsodia 
română : Porțile Sălajului. Pro
gram de cîntece și dansuri inter
pretat de Ansamblul folcloric al 
județului Sălaj. 21,00 Ancheta 

: Școala medie și societatea 
“ • • - Rad_ 

Gala 
pro- 
Lize 
Pașa 
Joe

T.V.
(II) — Emisiune de Manase 
nev. 21,40 Cerbul de aur : 
laureaților (selecțiuni). In 
gram : ThGrdse Steinmetz, 
Marke ; Angela Similea ; 
Hristova ; Doina Spătaru ; 
Dolan ; Lillian Harriet ; Galina 
Nenașeva ; Bernadette ; Julie Sa- 
get. 22,15 Poșta T.V. 23,30 Telejur
nalul de noapte.

Programul II

20,30 Inedit. In primă audiție 
muzică șl balet. 21,30 Metafore la 
Brâncușl. — Emisiune de versuri 
dedicate marelui sculptor. 21,50 
Film serial „Rocambole" — Relua
rea episodului V. 22,35 închiderea 
emisiunii programului II.



SCINTEIA joi 18 iunie 1970 PAGINA 5

pagina economica
industria ieșeană

își sporește contribuția 
h efortul general pentru

redresarea economică
Animați de profunde sentimente 

patriotice, vibrind la unison cu toți 
oamenii muncii din întreaga țară, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din unitățile industriale ale județu
lui Iași își înzecesc în aceste zile 
eforturile pentru ca industria ieșea
nă, prin realizări suplimentare, să se 
înscrie cu o contribuție meritorie la 
compensarea pagubelor pricinuite de 
inundații economiei naționale, la 
îndeplinirea cu succes a planului 
de stat pe acest an. Un prilej deo
sebit de mobilizare a tuturor forțe
lor l-a constituit prezența pe melea
gurile ieșene a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Zeci de mii de oameni 
ai muncii, adunați în Piața Palatului 
Culturii, au ascultat cu emoție cu
vintele calde de îmbărbătare rostite 
de secretarul general al Partidului 
Comunist Român : „Este adevărat, 
tovarăși, greutățile prin care trecem 
sint mări. Ele vor fi însă, cu sigu
ranță, învinse. Avem ferma convin
gere că prin munca unită a între
gului nostru popor, rănile pe care 
calamitățile naturale le-au pricinuit 
țării vor fi în scurt timp vindecate".

Spre deosebire de agricultura jude
țului — grav prejudiciată — indus
tria a fost puțin afectată de inun
dații. Firesc, deci, contribuția cea 
mai eficientă pe care și-o pot aduce 
oamenii muncii din unitățile indus
triale la redresarea economică, la 
asigurarea condițiilor ca planul pe 
acest an să fie realizat întocmai, 
constă în obținerea unor producții 
suplimentare, pentru a compensa cit 
mai mult ” .
derilor ce și-au întrerupt sau redus 
activitatea datorită calamităților naturale. * ......
dețean 
partid, comitetele de direcție, sindi
catele, organizațiile U.T.C. au antre
nat colectivele tuturor unităților pro
ductive la o temeinică analiză pen
tru reevaluarea, cu maximă răspun
dere, a resurselor existente la fie
care loc de muncă. Au fost găsite, 
astfel, noi posibilități de folosire 
mai buna a potențialului uman $1 Conjugîndu-și eforturile cu con- 
tehnic de care dispun întreprinderi- .structorii și instalatorii, care au adus 
1*  „>,.■„„ .. . investiția intr-un stadiu foarte avan

sat, beneficiarul pregătește temeinic 
cadrele pentru noile capacități, care 
participă efectiv la lucrările de mon
taj, pentru , a stăpîni bine noile in
stalații, astfel incit să poată efectua 
corect rodajul și probele mecanice 
și să scurteze perioada de probe teh
nologice.

Organizațiile de partid din între
prinderi și de pe șantiere au declan-

Alexandru DUMITRACHE secretar al Comitetului judetean-lași al P.C.R.

din producția întreprin-

La
de. partid, organizațiile

chemarea comitetului ju
de

organizațiile U.T.C. au antre-

rămizi. Și astfel de soluții au fost 
găsite : s-a modificat .dispozitivul de 
tăiere de la masa de formare, astfel 
că se pot detașa simultan 3 cărămizi 
în loc de 2. S-a pus la punct un nou 
sistem de așezare a ramelor de la va- 
goneții pe care se introduc cărămi
zile la uscat ; pe un vagonet se 
troduc acum 680 de cărămizi, în 
de 580. Iar capacitatea fiecărei 
mere de uscare a sporit cu 2 300 
rămizi. Aceste măsuri, alături de 
tele asemănătoare, au dus la atin
gerea capacității proiectate în luna 
mai — cu un an mai devreme decît 
era prevăzut — și la depășirea pla
nului cu peste un milion de cără
mizi eficiente.

Realizări remarcabile au obținut și 
colectivele altor întreprinderi ale ju
dețului, ca Uzina metalurgică, Uzi
na de fibre sintetice, Fabrica de an
tibiotice, unitățile Combinatului tex
til, care au livrat peste plan 1 121 
tone țevi sudate, 1193 tone profile 
îndoite din oțel, 90,4 tone fibre po- 
lieșterice, 367 miliarde unități inter
naționale de penicilină, 93 000 trico
taje, confecții în valoare de 1,2 mi
lioane lei și altele.

Conștienți că prin reducerea du
ratei de execuție își pot aduce con
tribuția la obținerea unor producții 
suplimentare, constructorii și-au mo
bilizat toate forțele pentru realizarea 
înainte de termen a unor capacități 
de producție. O activitate intensă, 
bine organizată, se desfășoară pe 
șantierul Uzinei de fibre și fire sin
tetice, avînd ca scop intrarea în 
producție cu 3 luni înainte de ter
menul planificat a capacității de 
3 000 tone de fire poliesterice pe an, 
ceea ce va permite realizarea su
plimentară a peste 200 tone de fire, 

eforturile cu con-

in- 
loc 
ca- 
că- 
al-

le, pentru obținerea unor sporuri mai 
mari de producție. Pe această bază, 
angajamentele suplimentare adopta
te anterior au cunoscut o nouă ma
jorare. în acest an se va realiza, 
peste plan, o producție marfă indus
trială in valoare de 255 milioane lei, 
față de 135 milioane lei cit era anga
jamentul inițial, iar totalul beneficii
lor suplimentare va depăși de peste 
două ori angajamentul inițial, însu
mi- d 84,5 milioane Iei, din care 64,5 
milioane lei in industrie.

Creșteri substanțiale au cunoscut 
angajamentele acelor unități ale că
ror produse au o importanță deose
bită pentru refacerea construcțiilor 
industriale, locuințelor și căilor de 
comunicație deteriorate de ape, ca și 
pentru satisfacerea unor necesități 
stringente ale populației sinistrate. 
Astfel, se vor realiza peste plan și 
peste angajamentele inițiale : 3 500 
tone țevi și profile îndoite din oțel, 
un miliard unități internaționale de 
penicilină și derivați, 4,75 milioane 
cărămizi, 1 500 mc cherestea, 450 000 
mp țesături tip bumbac și mătase, 
415 000 bucăți tricotaje și alte pro
duse.

Hotărînd majorarea angajamentelor, 
colectivele tuturor unităților industria
le și-au reorganizat activitatea potrivit 
noilor cerințe și, muncind fără pre
get, au și înregistrat primele rezul
tate, Pînă la sfîrșitul celor cinci luni 
care s-au încheiat, s-a obținut peste 
plan o producție marfă industrială în 
valoare de peste 67 milioane lei. 
Ceea Ce este mai semnificativ, o 
treime din această depășire s-a rea
lizat în zilele și nopțile de muncă în
cordată din luna mai. La fel ca în 
întreaga țară, oamenii fabricilor și 
uzinelor ieșene au înțeles că efortu
rile pentru redresare, pentru lichida
rea cit mai grabnică a efectelor gra
ve ale calamităților naturale, nu cu
nosc zile de odihnă. Răspunzînd che
mării organizațiilor de partid, mii de 
muncitori au venit la lucru în ulti
mele două duminici ale lunii mai, 
majoritatea lucrînd fără remunerație. 
Producția realizată astfel, numai în 
fabricile care în mod curent nu lu
crează in flux continuu, depășește 7 
milioane lei.

Conștiente de necesitatea stringen
tă a utilajelor pentru construcții și 
construcții de drumuri, comitetul de 
partid și comitetul de direcție de la 
uzina mecanică „Nicolina" au trecut 
la reorganizarea secțiilor care exe
cută asemenea utilaje, au luat mă
suri pentru perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație, reducerea adao
surilor de prelucrare, pentru crește
rea productivității muncii la prelu
crările mecanice. In acest fel, colec
tivul uzinei va realiza suplimentar 
40 echipamente de buldozer, 5 stații 
pentru preparat mixturi asfaltice, 15 
nivelatoare tractate ș.a. De asemenea, 
va repara peste plan 150 vagoane de 
marfă și va realiza în plus 100 bo
ghiuri pentru a sprijini Uzina de va
goane din Arad în vederea îndepli
nirii angajamentelor suplimentare pe 
care și le-a asumat. Efectele îmbu
nătățirii organizării producției și a 
muncii, ale folosirii schimburilor 
neprogramate și a duminicilor se re
găsesc în realizarea peste plan, pînă 
la 1 iunie, a 22 scarificatoare, 5 echi
pamente de buldozer, 2 centrale pen
tru preparat beton.

Cel mai tînăr colectiv al indus
triei ieșene, colectivul Fabricii de pro
duse ceramice, a și făcut dovada ma
turității sale prin promptitudinea cu 
care a reacționat la apelul Biroului 
Executiv al Frontului Unității Socia
liste de a produce mai multe cără
mizi, atît de necesare în opera de 
refacere a numeroase construcții dis
truse de ape. Organizația de partid 
și comitetul de direcție -au antrenat 
toți specialiștii fabricii la găsirea de 
noi soluții care să asigure realiza
rea angajamentului suplimentar de 
• livra 4 milioane și jumătate de că-

șat o amplă acțiune de mobilizare a 
colectivelor pentru reducerea consu
murilor de metal, lemn și materiale 
de construcții, a căror importanță a 
sporit considerabil în această perioa
dă. La Uzina-metalurgică, de pildă, 
s-au economisit în luna mai 20 de 
tone de oțel și a luat extindere livra
rea țevilor la lungimi fixe și multi
ple, ceea ce permite beneficiarilor 
să economisească importante canti
tăți de metal. Combinatul de exploa
tare și industrializare a lemnului a 
trecut hotărît la o mai bună gospo
dărire a masei lemnoase printr-o 
seamă de măsuri: folosirea unor de
șeuri de la fabricile de mobilă pen
tru producerea frizelor de parchet, 
extinderea înlocuitorilor de mase 
plastice la unele sortimente de mo
bilă și altele. Constructorii de la în
treprinderea nr. 4 de construcții și 
montaje au economisit pînă acum 62 
tone de metal, 433 tone de ciment, 36 
metri cubi de material lemnos. A- 
ceste economii vor fi substanțial 
sporite în perioada următoare, prin 
înlocuirea unor soluții de fundații pe 
piloți cu fundații directe izolate, exe
cutarea unor fundații din grinzi pre
fabricate în loc de fundații conti
nue, extinderea prefabricării ele
mentelor de construcție etc.

Bilanțul încheiat la sfîrșitul lunii 
trecute atestă posibilitățile reale ale 
industriei ieșene, voința fermă a mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
din întreprinderi de a-și onora în 
mod exemplar cuvîntul dat, pentru 
a susține vasta acțiune de refacere 
economică. Se impune, însă, ca mi
nisterele, centralele și combinatele 
industriale să sprijine mai eficient 
unitățile, îndeosebi prin coordonarea 
angajamentelor întreprinderilor care 
realizează produse finite mult solici
tate cu cele ale unităților producă
toare de materii prime și materiale 
auxiliare.

Desigur, nu ne-am propus și nici 
nu am fi reușit să epuizăm intr-un 
articol toate aspectele grandioasei 
bătălii pentru refacere, în care colec
tivele unităților industriale din ju
dețul Iași sint angajate cu toate for
țele. Cele relatate pot oferi totuși o? 
imagine a muncii fără preget și plină 
de abnegație a muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor ieșeni, a hotă- 
rîrii lor nestrămutate de a-și înzeci 
eforturile pentru a-și spori contri
buția Ia înfăptuirea planului pe anul 
în curs și pe întregul cincinal, pu- 
nînd astfel o bază trainică viitorului 
plan de dezvoltare multilaterală a 
României socialiste.

TIMIȘOARA (corespondentul 
„Scinteii"). — în zona industrială 
din partea de nord-vest a mu
nicipiului Timișoara a fost ter
minată construcția unei moder
ne fabrici de preparate din 
carne și semiconserve de șuncă, 
nou obiectiv care întregește plat
forma unităților de industrie 
alimentară ridicate în ultimii 
ani în această parte a orașului. 
Executată eu 120 de zile mai 
devreme decît era planificat — 
realizare datorată colectivului 
de la trustul de construcții din 
localitate, care și-a îndeplinit 
în acest fel unul din principa
lele angajamente asumate în 
întrecerea socialistă — noua fa
brică va produce anual 6 000 tone 
de preparate din carne și 2 000 
tone semiconserve de șuncă. In 
spațiile de producție, care însu
mează aproape 5 000 mp, au 
fost montate mai multe linii 
de fabricație cu un înalt grad 
de mecanizare și automatizare, 
menite să asigure producerea 
la un nivel calitativ superior 
a unui bogat sortiment de pre
parate de carne și semicon- 
serve de șuncă, destinate con
sumului intern și exportului. 
Rodajul mecanic al noilor ins
talații și utilaje, realizate in 
cea mai mare parte de indus
tria noastră constructoare de 
mașini, a fost încheiat, urmînd 
ea zilele acestea fabrica să in
tre în probe tehnologice. în- 
tr-un stadiu avansat se află și 
lucrările de dezvoltare a actua
lului antrepozit frigorific, aflat 
pe aceeași platformă industrială, 
a cărui capacitate de depozitare 
se va dubla încă în cursul aces
tui an. Au fost, de asemenea, 
executate lucrări de dezvoltare 
la centrala termică și la cen
trala frigorifică — unități care 
servesc noile obiective de pro
ducție din cadrul Combinatului 
de industrie alimentară din Ti
mișoara.

Ca și în alte județe, co
lectivele din unitățile in
dustriale vilcene își spo
resc eforturile în muncă, 
pentru ca prin realizările 
lor să contribuie la recupe
rarea pierderilor pricinui
te de inundații, la asigura
rea condițiilor ca dezvolta
rea economiei 
ționale să nu 
stînjenită, ca 
nului de stat 
să fie îndeplinite cu succes. 
Hotărîrea lor de a realiza 
suplimentar, peste anga
jamentele inițiale, cît mai 
multe produse se transfor
mă în fapte. Chimiștii de la 
Uzina de produse sodice- 
Govora, aflind de marile 
pierderi suferite în urma 
inundațiilor de Uzina de 
produse sodice din Ocna- 
Mureș, și-au majorat anga
jamentele luate la începu
tul anului în întrecerea so
cialistă cu 3 milioane' lei la 
producția globală și tot cu 
atît la producția marfă. A- 
ceasta înseamnă că pînă la 
sfirșitul anului se va obți
ne, față de plan, un spor 
de producție de circa 7 mi
lioane lei ; cu alte cuvinte 
se vor produce suplimen
tar peste 7 000 tone sodă 
calcinată și 600 tone sodă 
caustică.

— întregul nostru colectiv 
este hotărît să mențină la 
un nivel înalt „pulsul" pro
ducției, ne spune Lucia La- 
zăr, șeful compartimentului 
de planifioare și organizare 
a muncii. Economia națio
nală are nevoie de canti
tăți tot mai mari din pro
dusele pe care le realizăm. 
Pentru a ne îndeplini an
gajamentele suplimentare, 
prima măsură a fost să re
ducem perioada de repara
ții capitale cu două zile la 
instalațiile care se aflau în 
remont. Toți salariații au 
muncit cu un elan și o ab
negație exemplare. Nu pu
țini au fost aceia care pen
tru repunerea în funcțiune 
cît mai rapidă a instalațiilor 
au lucrat 24 de ore încon
tinuu.

Am reținut din relatarea 
interlocutoarei că în final 
s-a reușit ca timpul planifi
cat pentru execuția repara
ției să fie redus mu cu două 
zile, cum se stabilise ini
țial, ci cu 3 zile. De mențio
nat este și faptul că redu
cerea perioadei de reparații 
nu a afectat cu nimic cali
tatea lor. Semnificativ este, 
în acest sens că la numai 
două zile de la repunerea în 
funcțiune a instalațiilor teh-

noastre na- 
fie cu nimic 
sarcinile pla- 
pe acest an

nologice, parametrii de pro
ducție au atins cotele ini
țiale, iar în perioada care a 
urmat nu a intervenit nici 
o defecțiune în funcționa
rea lor.

Executarea corespunză
toare și la momentul opor
tun a lucrărilor de întreți
nere la utilaje și instalații

Măsurile întreprinse pe li
nia folosirii cu indici supe
riori a utilajelor și instala
țiilor au fost întregite de 
altele care vizează mai 
buna utilizare a forței pro
ductive. în schimburile II 
și III, de exemplu, a fost 
întărită asistența tehnică, 
astfel ca orice dereglare ce

PRODUCȚIE
MAI MULTA

Șl MAI IEFTINA
V

obiectiv al diimistilor
*

constituie un alt obiectiv 
principal care stă în centrul 
atenției colectivului Uzinei 
de produse sodice de la 
Govora. „De aceasta depind 
în mare măsură reali
zarea și depășirea angaja
mentelor luate, preciza to
varășul Ion Ancuța, opera
tor principal la secția var. 
Acum, bunăpară, executăm 
la una din instalații opera
ția de spălare a electrofil- 
trelor. Dacă am amîna sau 
neglija efectuarea acestei 
operații cu o zi sau două, 
în mod cert compresoarele 
s-ar înfunda, ceea ce prac
tic ar însemna scoaterea lor 
din funcțiune pe o perioadă 
îndelungată de timp".

apare în procesul de 
ducție să fie operativ 
lăturată. Toate aceste 
suri, ca și altele, și-au do
vedit pe deplin eficiența. La 
sfîrșitul primelor cinci luni 
din acest an uzina a ra
portat depășirea indicatori
lor producției globale și pro
ducției marfă cu peste 5 mi
lioane lei, din care un vo
lum de producție de peste 
2 milioane lei a fost reali
zat în luna mai.

Remarcabil este faptul că 
acțiunile de creștere a volu
mului producției se împle
tesc strîns cu altele care vi
zează perfecționarea latu
rilor calitative ale activită
ții productive. în acest sens

pro- 
în- 

mă-

este revelatoriu că întregul 
spor de producție a fost ob
ținut exclusiv pe sea
ma creșterii productivității 
muncii. Am parcurs, rinCi 
pe rind, secțiile de produc
ție. Peste tot se muncește 
atent, concentrat. Nimeni 
nu are timp de pierdut. Fie
care minut este utilizat cu 
randament maxim. Numă
rul absențelor nemotivate și 
al învoirilor, de asemenea, 
a scăzut simțitor. Astfel, 
dacă nu mai departe decît 
în luna aprilie absențele ne
motivate însumau peste 600 

■ om-ore. în luna mai ele s-au 
redus de peste 3 ori. Folo
sirea deplină și rațională a 
timpului de lucru și a ca
pacităților de producție a 
permis să se înregistreze tn 
luna mai cea mai mare de
pășire a indicelui produc- 

■ tivității muncii, respectiv cu 
17,8 la sută.

Vasta acțiune de refacer» 
a zonelor calamitate în care 
se află angrenată țara în
treagă necesită nu numai o 
producție cit mai mare, ci și 
cit mai ieftină. Efortul ge
neral al economiei noastre 
pentru o eficiență cit mai 
înaltă a producției în nici 
un caz nu poate fi diminuat 
în acest timp, cînd se re
simte nevoia unul mare vo
lum de producție suplimen
tară. Acest lucrU l-a înțeles 
bine colectivul Uzinei de 
produse sodice din Govora. 
Pledează pentru această a- 
firmație rezultatele obți
nute pe plan financiar. Nu
mai prin reducerea consu
murilor specifice de cocs și 
amoniac s-au realizat eco
nomii de aproape 300 000 
lei. In același timp, printr-o 
organizare tot mai bună a 
producției și a muncii s-a 
obținut o substanțială re
ducere a unor cheltuieli ne
productive. Ca urmare, eco
nomiile realizate din redu
cerea prețului de cost însu
mează, după cinci luni, pes
te 3,2 milioane leî, iar be
neficiile suplimentare — 3,8 
milioane lei.

Pe temeiul bunelor rezul
tate obținute pînă acum de 
colectivul Uzinei de produse 
sodice din Govora și al dă
ruirii cu care s-a integrat 
în efortul general de redre
sare grabnică a economiei 
naționale, există garanția si
gură că la sfîrșitul anului 
acesta va raporta realizarea 
integrală a angajamentului 
asumat, de a obține o pro
ducție cit mai mare, în con
dițiile unei eficiențe tot mai 
înalte.

llie ȘTEFAN

A -a mie tonă minereu
aglomerat

DEVA (corespondentul „Scîn- 
teii"). — Contribuția siderurgiș- 
tilor hunedoreni la dezvoltarea 
impetuoasă a economiei națio
nale crește de la o zi la alta, ca 
urmare a intensificării eforturi
lor pentru îndeplinirea la un ni
vel superior a angajamentelor 
majorate recent. Pe acest tărîm 
iese în evidență sîrguința colec
tivelor din sectorul fabricilor de 
aglomerare care, în cursul zilei 
de 15 iunie 1970, au realizat cea 
de-a 50-a mie tonă de minereu 
aglomerat peste sarcinile de plan 
ce le revin de la începutul anu
lui șl pînă în prezent. în același 
timp, prin sporirea exigenței în 
ce privește micșorarea consumu-

rilor specifice de materii prime 
și materiale — cei care lucrează 
în acest seator au reușit să ob
țină și o economie de peste 2 500 
tone cocs.

Rezultate deosebite sint obți
nute în aceste zile și în toate 
celelalte sectoare de bază ale 
C.S. Hunedoara. Edificator în 
această direcție este faptul că în 
prima jumătate a lunii iunie, la 
serviciul producție, au fost înre
gistrate, peste sarcinile de plan 
la zi, mai mult de 150 tone cocs 
metalurgic, aproape 1 100 tone 
fontă, peste 750 tone oțel și alte 
sute de tone laminate la liniile 
de 650, 750 și 800 mm.

în ansamblul factorilor de creștere 
a eficienței activității economice, re
ducerea sistematică a cheltuielilor 
materiale de producție ocupă un loc 
de prim ordin, de aceasta depinzind, 
în mare măsură, diminuarea prețului 
de cost al mărfurilor realizate, spo
rirea economiilor și a beneficiilor — 
surse sigure de sporire a veni
tului național. Datele de care dispu
nem în acest sens arată că munci
torii, tehnicienii și inginerii mul
tor unități industriale au depus efor
turi stăruitoare în lunile ce au trecut 
din anul curent, pentru a gospodări 
judicios materiile prime și materia
lele de bază, principale, între care 
bumbacul, lina și pielea, pentru a 
bara 
de 
niu.
s-au
consumurilor specifice — 153 tone 
fire pentru țesături tip lină, 48 tone 
fire pentru țesături tip bumbac, 
28 000 mp piele la încălțămintea cu 
fețe din piele, alte asemenea materii 
prime utilizate în industria ușoară. 
Acțiunea aceasta de reducere a chel
tuielilor materiale de producție, a con
sumurilor specifice de materii prime 
și materiale, a continuat cu vigoa
re — în multe întreprinderi ale in
dustriei ușoare — și în lunile aprilie, 
mai și iunie, colectivele unităților 
respective consemnînd noi și im
portante succese în activitatea con
sacrată fructificării tuturor resurse
lor de gospodărire rațională a valo
rilor materiale, fără a se putea spune 
că au ajuns la limita rezervelor in
terne, că le-ar fi epuizat, că au fost 
înlăturate — în totalitate — cazurile 
de risipă, de încălcare a consumuri
lor specifice stabilite.

Ce se desprinde, în acest sens, din 
activitatea colectivului de la Fabri
ca de postav din Buhuși ? Aici, ca 
de altfel în toate unitățile industriei

ușoare, cea mai mare pondere în pre
țul de cost al producției o dețin ma
teriile prime și materialele. Iată de ce 
colectivul fabricii, comitetul ei de di
recție acordă o atenție deosebită re
ducerii consumurilor specifice, vă- 
zînd în aceasta nu o acțiune de cam
panie, ci o activitate sistematică, des
fășurată pe multiple planuri, stărui
toare. Colective ' speciale formate 
din muncitori cu experiență, ingineri

, spiritul 
în acest 
în trimestrul

scăzut 
dome-

I,
calea risipei, 

răspundere !
Bunăoară,

economisit — prin micșorarea

Fabrica de aparate de măsură și control-Otopeni : în secția reparații este recondiționat un lot de aparate de măsură și control sosit de la Combinatul chimic Tîrnăveni, unitate puternic afectată de inundații
Foto : Agerpres

In județele calamitate

Q în județul MUREȘ, construc- 
“ torii au intensificai în aces
te zile munca pe șantierele ' de 
locuințe contribuind astfel la 
asigurarea grabnică a unor spa
ții suplimentare de locuințe. în 
noile cartiere „Cornișa", „Tudor 
Vladimirescu" și „Ady Endre" 
au fost date în folosință recent 
194 apartamente. Alte 70 de 
apartamente au fost repartizate 
unor familii din Sighișoara și 
Sovata. în stadiu final de con
strucție se află, de asemenea, 
440 de apartamente care vor fi 
predate locatarilor în această 
lună, depășindu-se în acest fel 
cu 50 apartamente planul de 
construcție pe prima jumătate 
a anului în curs.

Paralel se vor ridica supli
mentar 720 de apartamente des
tinate sinistraților din cuprinsul 
județului. La Tirgu Mureș, Lu
duș, Reghin a și început con
strucția acestor locuințe. Pentru 
a veni în sprijinul sinistraților, 
constructorii și-au propus să

predea 160 de apartamente 
un avans de trei luni față 
grafice.

★

cu 
de

A în județul GALAȚI, integrîn- 
w du-se în efortul general al 
întregului nostru popor de a 
contribui la redresarea econo
miei naționale prin realizarea 
unor cit mai mari- sporuri de 
producție, colectivul Trustului 
județean de construcții din Ga
lați a obținut importante succese 
în muncă. Pe șantierul microra- 
ionului 19 a fost predat, cu o 
lună mai devreme față de ter
menul stabilit, un bloc cu 40 de 
apartamente, iar alte două 
blocuri, însumînd 140 de aparta
mente, au intrat în faza de fini
saj cu două săptămîni mai de
vreme. De asemenea, la Tecuci, 
localitate greu lovită de ape, 
este pe punctul de a fi ter
minată construcția a 150 de 
apartamente ce vor fi reparti
zate sinistraților din acest oraș.

tregime din fibre sintetice, de micșo
rarea importului și folosirea surselor 
materiale indigene. La secția filatură 
cardată, bunăoară, în urma experien
țelor și a probelor efectuate s-a în
locuit o cantitate de 5 200 kg celo
fibră supraondulată albă din import, 
cu celofibră albă românească. Tot 
aici, prin utilizarea fibrelor de me- 
lană, în locul celor de lină semifină, 
stofele pentru paltoane și uniforme

— concomitent cu gospodărirea mai 
riguroasă a materiilor prime.

— Nici pe departe, însă, nu s-au 
epuizat rezervele existente, aprecia 
tov. Nicolae Mălinici, secretarul co
mitetului de partid al fabricii. în țe
sătorie, la multe articole, consumu
rile specifice normate sint încă de
pășite. Și aceasta, deoarece țeava 
din bătătură nu este țesută pînă la 
capăt, nu se respectă totdeauna di-

in balanța economiei de materialeA

FABRICA POSTAV BUHUSI»

și tehnicieni au studiat în fiecare sec
ție și la fiecare fază de lucru posi
bilitățile de diminuare a consumului 
de bumbac, lină și fire sintetice, ini
țiind măsurile tehnico-organizatorice 
adecvate. Este vorba, printre altele, 
de înlocuirea unor fibre de bază, în 
special a celor deficitare, cu fibre 
chimice, de realizarea unor con
texturi noi ce valorifică mai bine 
materiile prime, de confecționarea 
unor articole tehnice fabricate în în-

școlare au devenit mai ușoare, mai 
rezistente, mai ieftine. La țesătorie 
s-a diminuat, în mod considerabil, 
volumul capetelor țesăturilor, deșeu- 
rile fiind sortate și colectate pe gru
pe de articole și 
Greutatea specifică 
costume bărbătești 
tima vreme, cu 11 
pătrat, iar la țesăturile tip „ 
cu 39 grame pe metru pătrat, indicii 
ale îmbunătățirii calității produselor

apoi valorificate, 
a stofelor pentru 
a scăzut, in ul- 
grame pe metru 

„loden"

mensiunea în bătătură, se produc 
cantități mari de deșeuri. De multe 
ori, maiștrii și ajutorii lor nu mani
festă suficientă exigență față de e- 
fectuarea unor operații Ia preparație 
și țesătorie, nu reglează utilajele la 
parametrii tehnologici corespunză
tori. Asemenea deficiențe existente 
în secțiile întreprinderii au fost scoa
se în evidență și cu prilejul unei 
plenare lărgite a comitetului de par
tid al fabricii, în care s-au confrun-

tat puncte de vedere, s-au criticat 
unele stări de lucruri și promotorii 
lor, s-au făcut propuneri valoroase.

Intr-adevăr, plenara respectivă a 
relevat concret posibilitățile de re
ducere cu 5—15 la sută a greutății 
unor țesături pentru paltoane, uni
forme școlare și pături, de utilizare 
completă a țevilor răslețe și a res
turilor de partizi, de verificare, zilnică 
a greutății stofelor crude.Multe dintre 
aceste posibilități au și început să 
fie fructificate ; de pildă, maistrul Ilie 
Teacă, împreună cu colectivul pe 
care-1 conduce, acționează pentru 
valorificarea superioară a linei, prin
tr-o sortare corespunzătoare — după 
grosimea și lungimea fibrelor — în 
funcție de cerințele realizării fie
cărui articol de țesătură, iar tehni
cianul Mircea Lupașcu s-a străduit 
să pună la punct noi rețete de 
amestecuri în partizi, în vederea uti
lizării tuturor deșeurilor, folosirii u- 
nor cantități sporite de fibre sinte
tice românești, fără a afecta cu ceva 
calitatea stofelor. Eforturi asemănă
toare se depun și în secțiile țesăto
rie, finisaj, vopsitorie. Numai în ul
timele patru luni, textiliștii din Bu
huși au realizat o economie de ma
terii prime și fire ce însumează circa 
30 500 kg, cantitate din care se pot 
realiza mai mult de 78 500 metri 
pătrați țesături.

Plenara amintită, discuțiile purtate 
și măsutile preconizate au dat roade 
— dar, cum ne spunea secretarul co
mitetului de partid, resursele interne 
sint încă mari și ele trebuie puse în 
valoare neîntîrziat, în cel mai scurt 
timp, sistematic, pentru a se obține 
consumuri specifice de materii pri
me și materiale cît mai strînse, po
trivit celor mai bune rezultate din 
unitățile fruntașe, necesității de a 
drămui cu zgîrcenie lina, bumbacul, 
firele și fibrele sintetice.

Gheorghe BALTA corespondentul „Scînteii*

Prefabricate pentru

reconstrucție
I

CLUJ (corespondentul „Scîn- 
teii"). — Pe poarta întreprinderii 
de prefabricate din beton Turda 
ies zilnic autocamioane, auto
basculante, tractoare cu re
morci, purtînd însemnele unor 
județe lovite de calamitățile 
naturale, încărcate cu plăci și 
tuburi de beton, dale, agregate 
de carieră și alte materiale de 
construcții destinate reconstruc
ției. Au fost livrate pînă acum, 
suplimentar, aproape 5 000 mc 
prefabricate. Pentru luna iunie 
se prelimină a se produce, peste 
plan, încă 800 mc prefabricate 
din beton, din care 1 km tu
buri de presiune, 100 mc stîlpi 
electrici precomprimați, 1000 
mp fîșii cu goluri.

— Colectivul nostru — ne 
relata inginerul șef adjunct *al  
întreprinderii, Ion Bratu — face 
mari eforturi pentru a sprijini 
material șantierele reconstruc
ției. In acest scop s-a lucrat în 
toate duminicile, de la primele 
inundații încoace. La secția 
„Premo“ se lucrează în schim
buri prelungite. Mecanicii și 
electricienii sint repartizați pe 
schimburi, pentru a executa o- 
perativ reparațiile și a înlătura 
defectele, pentru a se asigura 
un ritm intens desfășurării pro
cesului de producție.
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Științele solului preconizează soluții
pentru refacerea pămînturilor degradate

Inundațiile^catastrofale care l-au produs tn a doua jumătate a lunii mai constituie rezultanta unor condiții naturale nefavorabile întîlnite extrem de rar pe teritoriul țării noastre. Acumularea, prin averse prelungite de ploaie, a unor cantități foarte mari de apă în decurs de numai 6—7 zile, cît și băltirea apei din precipitații pe terenuri cu pante mici au provocat pagube imense întregii economii, agricultura fiind afectată pe o suprafață de peste 900 000 ha prin inundații și aproape 15 000 ha prin alunecări de terenuri.
Problema refacerii fertilității solurilor agricole degradate se află în centrul atenției specialiștilor. Brigâzi alcătuite din academicieni, profesori universitari, doctori în științe se aflâ permanent pe teren, pentru studierea condițiilor concrete din zonele afectate, pentru găsirea celor mai adecvate soluții hidrotehnice, agrochimice, agrotehnice etc.Tn această pagină prezentăm cîteva dintre cele mai autorizate opinii și recomandări în acest sens.

acest lucru la grîu, la secară și 
chiar la lucernă. Dacă fenomenul 
de uscare este evident și cultura 
parțial culcată, pentru ca solul să se 
zvînte, s-a recomandat cositul. De
gajat de masa vegetală, terenul se 
zvîntă mai repede și poate fi pre
gătit cu discurile, după ce bineîn
țeles a fost îngrășat. Acolo unde au 
fost ogoare, sau culturile erau în

curs de răsărire (deci nu a existat 
o puternică masă vegetală), mîlul 
a început să se usuce repede. In 
asemenea situații, pentru o mai 
bună pregătire a terenului în vede
rea reinsămințării, s-a recomandat 
discuirea. în cazul unor culturi pre
tențioase — așa cum este sfecla de 
zahăr, spre exemplu — va fi nevoie 
de 2—3 discuiri. Stările de lucruri

constatate In județul Cluj, ca și re
comandările făcute, sînt valabile 
pentru majoritatea județelor cala
mitate.

Așadar, agrotehnică diferențiată, 
preocupări pentru folosirea integra
lă a timpului bun de muncă în cimp 
în vederea însămînțării și reînsă- 
mînțării culturilor, pentru îngriji
rea exemplară a acestora.

o evaluare exactă

în primul rind,

a degradării

Ancheta științifica a „Scînteii

în

ce 
pe

Ing. N. FLOREAmembru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice/
Ploile abundente care au căzut 

peste terenurile în pantă, umezite 
la saturație, din bazinele rîurilor 
Mureș, Someș, Tirnave, Șiret, Bîr- 
lad etc, au acționat nefavorabil a- 
supra solului sub mai multe aspec
te. în primul rînd, mecanic, smul- 
gînd particulele de pămînt și antre- 
nîndu-le, o dată cu.șuvoaiele de apă 
formate pe coaste, către firul văii. 
Drept urmare, în unele regiuni a- 
gricole, cum este bazinul Bîrladului, 
stratul fertil a fost înlăturat com
plet de ape, în numeroase sectoare ; 
în alte sectoare sau regiuni, a fost 
Îndepărtată numai partea de la su
prafață a acestui strat, care este în
să cea mai roditoare. Rezultatul ; o 
considerabilă micșorare a fertilității 
solurilor, pe alocuri chiar scoaterea 
din circuitul agricol a unor terenuri 
mai intens erodate. Dacă, în primul 
caz, situația va putea fi îmbunătă
țită prin adăugarea de îngrășămin
te, terenurile degradate intens prin 
eroziune cer neapărat măsuri spe
ciale, diferențiate, de ameliorare.

în regiunile muntoase sau delu
roase, pe văi, s-au format, prin a- 
cumularea șuvoaielor de pe coaste, 
adevărați torenți repezi, puhoaie 
care au „mîncat" malurile văii, 
transportînd cu ele cantități imen
se de bolovănișuri, pietriș, nisip și 
mîl (apreciate la cîteva zeci sau 
chiar sute de kg la 1 m3 de viitură). 
Ajunse în regiunile de podiș sau 
cîmpie, acestea și-au micșorat vite
za de deplasare, deci și puterea de 
a transporta materiale în suspensie. 
Prin revărsarea viiturilor în lun
că tn apropierea cursului de 
apă s-au depus, astfel, canti
tăți importante de pietriș sau 
nisip și mîl nisipos, formîndu-Se 
un grind (dîmb) mai înalt de
cît restul luncii, care împiedică 
retragerea apelor de inundație, după 
scăderea nivelului rîului ; aceste 
ape vor stagna în părțile mai 
joase ale luncii, formînd adesea 
chiar lacuri. Acolo unde apa de re
vărsare stagnează mult timp, pe 
lingă faptul că este împiedicată fo
losirea terenului respectiv, se con
stată și o tasare a solului, însoțită 
de o micșorare a porozității și per
meabilității și în general de o în
răutățire a însușirilor lui fizice ; se 
dezvoltă, totodată, o activitate mi
crobiologică anaerobă, care duce la 
formarea de compuși minerali orga
nici incomplet oxidați, adesea vătă
mători pentru plante. De _ aceea, 
reutilizarea acestor terenuri în cul
tura agricolă necesită de regulă lu
crări speciale prealabile (arătura a- 
dincă, lucrarea intensă a solului 
etc), pentru oxidarea compușilor 
menționați și afînarea solului.

Suprafețele pe care apa stagnează 
mult timp, ca de altfel și cele aco
perite cu bolovănișuri sau pietriș, 
sînt însă ceva mai reduse. O pon
dere mai mare revine suprafețelor 
acoperite cu mîl, a cărui grosime va
riază de la cîțiva centimetri pînă 
la cîțiva zeci de centimetri. Imediat 
după retragerea apelor de inundație 
de pe terenul de luncă, începe pro
cesul de „maturație fizică" a mîlu- 
lui, creîndu-se condiții favorabile 
pentru dezvoltarea vegetației. Acest 
proces începe prin zvîntarea și us
carea mîlului, urmată de crăparea 
și fragmentarea (divizarea) masei 
lui, fapt care duce la structurarea și 
la îmbunătățirea însușirilor ei fizi
ce. Se desfășoară apoi procesele 
microbiologice aerobe, care duc la 
mineralizarea materiei organice și 
eliberarea unor substanțe minerale 
importante pentru nutriția plante
lor. Mîlul depus devine astfel un ex
celăm substrat pentru dezvoltarea 
plantelor, cu un conținut ridicat de 
substanțe nutritive, in primul rînd 
azot, fosfor, potasiu, mai ales sub 
forme ușor asimilabile pentru plan
te. Aceasta se reflectă în recoltele 
mari obținute de regulă pe solurile 
aluviale în anii de după inundații, 
recolte mai mari decît cele de pe 
solurile din afara luncii. Nu trebuie 
uitat că milul purtat de viituri este 
de fapt alcătuit din particule luate 
de ape din partea superioară, cea 
mai fertilă, a solurilor din bazinul 
hidrografic al rîului respectiv, fiind 
deci de la origine bogat în substanțe 
nutritive.

în concluzie, deci, mîlul rămas în 
urma revărsărilor fertilizează solu- 

rile de luncă, datorită conținutului 
ridicat în substanțe nutritive totale 
și mobile, însușirilor fizice favora
bile creșterii plantelor și intensei 
activități microbiologice. Pe de altă 
parte, inundarea luncii determină 
și o spălare a sărurilor ușor solubile 
ce s-ar găsi în unele soluri aluviale. 
fiind prevenită astfel salinizarea sau 
solonetizarea constatată adesea în 
cazul solurilor aluviale din zonele 
mai aride din țara noastră (spre e- 
xemplu, în lunca interioară a Șire
tului).

Atenția noastră se îndreaptă în 
momentul de față și asupra terenu
rilor degradate prin alunecarea ma
selor de pămînt. După cum se știe, 
tot datorită excesului de apă infil
trată și acumulată în soluri și în 
sedimentele de sub acestea, au fost 
provocate în numeroase părți ale 
țării alunecări de mase de pămînt, 
de o amploare nemaiîntîlnită pînă 
în prezent. Aproape în toate regiu
nile deluroase și de podiș au fost 
semnalate asemenea fenomene de 
crăpare a masei solului, urmată de 
„fugirea’ sau alunecarea acesteia 
pe mari distanțe (în județele Bacău, 
Vrancea. Cluj, Hunedoara, Caraș- 
Severin etc.). în locul de unde pă- 
mîntul a alunecat, au ieșit la iveală 
roci proaspete nefertile, în timp 
solurile fertile, situate mai jos, 
pantă, sînt acoperite și distruse de 
masa de pămînt în deplasare ; 
ceea ce privește solurile de pe masa 
de pămînt alunecată, acestea sînt 
de regulă frămîntate și răsturnate, 
datorită curgerii inegale a masei 
mai mult sau mai puțin noroioase. 
Pentru combaterea alunecărilor de 
pămînt sînt necesare, în principiu, 
măsuri de captare și evacuare a ex
cesului de apă infiltrat în subsol, 
pentru a se împiedica astfel ume- 
zirea stratului dfe argilă și transfor
marea acesteia intr-un plan de gli- 
saj.

Aceste cîteva aspecte ale efectelor 
calamităților naturale din acest an 
trebuie privite, desigur, în contex
tul condițiilor diferite, care vor 
face necesare măsuri de recuperare 
sau de ameliorare diferențiate.

Soluții diferențiate

in funcție de natura

și starea terenurilor

Prof. dr. Nicolae GIOSAN, președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice
Recuperarea solurilor regiunilor 

calamitate cere, pe lingă soluțiile 
teoretice cu care sîntem înarmați, 
o bună cunoaștere a situației pe 
teren. Acest lucru a stat in mod 
special în atenția specialiștilor în 
toată 'perioada ce a urmat inunda
țiilor.

în județul Cluj, de pildă, dato
rită calamităților naturale, ca și 
condițiilor agrometeorologice din 
toată primăvara, lucrările agricole 
sînt mult întîrziate. Cu toate aces
tea, există posibilitatea și dorința 
unanimă pentru intensificarea lu
crărilor de sezon, pentru executarea 
lor de calitate, pentru recuperarea 
fagubelor pricinuite de inundații, 
n acest sens, în fiecare unitate au 

fost elaborate planuri bine gîn- 
dite.

Analiza concretă a situațiilor 
existente ne-a permis să ajungem 
la concluzia că și în condițiile ac
tuale multe plante agricole culti
vate în zona amintită se vor dez
volta mulțumitor Așa, de pildă, 
poate fi semănată in continuare 
sfecla de zahăr, bineînțeles, asigu- 

rind condiții ca ea să răsară repede 
și ulterior cultura să fie îngrijită 
în mod exemplar. Experiențele în
delungate făcute la Institutul de 
cercetări din Brașov atestă faptul că 
în 4 luni de vegetație sfecla de 
zahăr poate ajunge la o dezvoltare 
normală, bineînțeles în condițiile u- 
nui agrofond superior. Se obțin cu 
ușurință producții de sfeclă de 
13 000—15 000 de kilograme și dacă 
agrotehnica este corectă iar condi
țiile din vară și toamnă favorabi
le, chiar de 20 000 de kilograme la 
hectar.

S-a recomandat continuarea plan
tării cartofilor de toamnă, pentru 
îndeplinirea integrală a prevederi
lor de plan. De asemenea, însămîn- 
țarea hibrizilor de porumb timpurii 
și extratimpurii.

Au fost făcute recomandări pri
vind reinsămînțarea suprafețelor 
compromise în grădina de legume, 
menționîndu-se modificările de 
sortimente, de comun acord cu be
neficiarii.

în general, la toate plantele de

la

cultură s-a ajuns la concluzia că 
in condițiile acestui an este nece
sar să se acorde o deosebită atenție 
asigurării unei densități mai mari, 
in vederea valorificării mai depline 
a umidității existente in sol. La 
pregătirea terenului și la semănat 
este necesar să se folosească 
maximum, alături de tractoare și 
semănători, și alte mijloace — 
atelajele, mijloacele manuale.

Anul acesta, mai mult ca oricînd, 
este anul unei agrotehnici diferen
țiate. Desigur, acest lucru a fost 
avut în vedere și de către specia
liștii agronomi din județul. Cluj.

Și în unitățile agricole pe care 
le-am vizitat, măsurile agrotehnice 
sînt stabilite în raport cu contro
lul permanent și atent al fiecărei 
porțiuni de teren. Așa, de pildă, în 
ce privește zonele de luncă inun
dabile s-au întîlnit situații multi
ple și în raport cu fiecare dintre 
ele s-a recomandat o agrotehnică 
specifică. Spre exemplu, au existat 
cazuri în care viteza apei nu a fost 
așa de mare și stratul de sol a fost 
spălat doar pe o adincime de 
1—2 cm. Dacă culturile n-au suferit 
de pe urma apelor stagnate, acolo 
se aplică prașile, se completează 
golurile, se trage pămîntul cu sapa 
în jurul plantelor, deoarece colec- 
tul a fost dezvelit. Atunci cînd go
lurile au fost mari, atunci cînd apa 
a băltit pe o perioadă mai îndelun
gată, s-a recomandat reînsămînța- 
rea. Solul se pregătește cu discurile, 
iar dacă este compact se fac ară
turi.

Cazurile cele mai frecvente în ju
dețul Cluj ca și in alte județe de 
altfel, au fost acelea ale depunerilor 
de mii. Și aici s-a proceda't și tre
buie să se procedeze în mod dife
rențiat, în raport cu grosimea mi
tului, durata stagnării apei. Se ur
mărește mai multe zile comporta
rea plantelor. Trebuie să fim atenți 
chiar și în situațiile în care mîlul 
nu e gros, deoarece apa, dacă a 
stagnat mult, a determinat feno
mene de putreziri ale plantei și 
ulterior de uscare. S-a observat

Chimizarea

modalitate a

restabilirii fertilității

Prof. dr. doc. D. DAVIDESCU,Științe Agricole și Silvicemembru al Academiei de
După trecerea puhoaielor purtînd 

diferite substanțe in suspensie, este 
necesar să se ia o serie de măsuri 
diferențiate pentru refacerea ferti
lității, în raport cu intensitatea 
proceselor ce au avut loc.

Pentru terenurile a căror fertili
tate a fost afectată prin eroziune 
sau prin depuneri aluvionare, tre
buie efectuată mai întîi verificarea 
acidității, sau, cum spunem noi, a 
pH-ului. Această operațiune poa
te fi făcută de laboratoarele ju
dețene de agrochimie, în cadrul 
lucrărilor de cartare agrochimi- 
că. în județele Satu-Mare, Bis- 
trița-Năsăud, Cluj, Maramureș, 
ca și pentru unele terenuri afecta
te din județele Sibiu, Alba, Arad, 
unde se află suprafețe întinse cu 
soluri cu reacție acidă, este nece
sar să se verifice în ce măsură s-a 
modificat aciditatea (pH-ul). Tere
nurile care au căpătat însușiri noi, 
din punct de vedere al creșterii aci
dității stratului superior, vor fi 
îmbunătățite prin amendamente 
calcaroase in doze moderate (2—4 
t/ha).

Pe terenurile unde stratul de la 
suprafață, cu reacție acidă, a fost 
luat de ape și a ieșit la iveală un 
orizont mai puțin acid. însă mai 
compact, mai argilos, trebuie ca, 
prin lucrările solului, să se reali
zeze o aerisire mai puternică, pen
tru a se obține compuși oxigenați 
mai ușor asimilabili de către plan-

Principalele etape ale

lucrărilor de hidroameliorație

Prof. ing. Cezar NICOLAU,membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice
Indicarea unor măsuri tehnice 

care să contribuie la vindecarea 
„rănilor" provocate de dezlănțuirea 
distrugătoare a naturii, pe un teri
toriu atît de vast, este o problemă 
dificilă, avînd în vedere complexita
tea factorilor care au determinat a- 
gravarea catastrofală a situației hi
drologice. Ținind seama de urgențe 
și de posibilitățile reale de aplicare, 
intr-o primă etapă, pentru regu
larizarea excesului temporar de~*  
umiditate din sol, trebuie luate o 
serie de măsuri hidroameliorative, 
urmărind grăbirea scurgerilor de 
suprafață, îndepărtarea apei din 
stratul arabil, mărirea capacității 
de infiltrare a apei in adincime, 
precum și intensificarea aerisirii 
solului. In acest scop, se cer efec
tuate următoarele lucrări :

— rigole și canale de scurgere 
pentru grăbirea evacuării apelor ; 
este indicat să se folosească pluguri 
K.M., greifere pe tractoare și alte 
mașini pentru excavații ;

— în zonele de crovuri, a căror 
adincime atinge 1,0—1,5 m, evacua
rea apei se va face prin pompare 
cu grupuri termice mobile de mare 
capacitate și cu cele de tip C.M.A. 
sau A.P.T.4 precum și prin șanțuri ; 
arăturile se vor face ulterior numai 
pe curbe de nivel, pentru reducerea 
scurgerilor de apă din precipitații ;

— se vor executa arături la cor- 
mană în benzi, cu lățimi de 
8—12 — 16—20 m, care duc la scă
derea umidității din sol, pînă la 
capacitatea de cimp, cu 30 zile mai 
devreme decit în regim natural de 
scurgere a apei ;

— curățirea rețelelor de desecare, 
cu prioritate a canalelor colectoare 
și a albiilor cursurilor mici de apă, 
care au un caracter drenant ; se vor 
utiliza dragline, greifere și drăgi 
plutitoare ;

— în cazul unor incinte îndiguite 
inundate, se vor face deschideri de 
diguri în dreptul privalurilor, pen
tru scurgerea apei gravitațional, se 
vor utiliza agregate mobile de 
pompare și se vor instala sifoane 

te ; altfel, produșii neoxigenați pot 
provoca fenomene de toxicitate la 
plantele de cultura. Refacerea fer
tilității acestor terenuri necesită 
utilizarea la 2—3 ani o dată a gu
noiului de grajd în cantitate de 
30—40 t/ha, împreună cu îngrășă
minte fosfatice 40—60 kg/ha (PzOs), 
iar în perioada vegetației aplicarea 
de îngrășăminte cu azot în canti
tate de 60—100 kg/ha azot substan
ță activă.

Pe solurile unde s-au depus 
suspensii aluvionare se va analiza 
mai întîi grosimea acestor depu
neri. Cînd ele nu depășesc în me
die 3—5 cm, în general este nece
sară doar o nivelare, urmind ca, 
prin lucrările solului, să fie ames
tecate treptat cu stratul pînă la 
20 cm. Dacă depunerile sînt mai 
groase, trebuie să se analizeze na
tura aluviunilor și implicațiile ce 
le au asupra modificării reacției 
solului, a texturii și permeabilității.

Pe toate terenurile pe care a băl
tit apa timp mai îndelungat s-a 
produs o pierdere prin spălare a 
unor elemente nutritive și în spe
cial a azotului sub formă nitrică. 
Drept urmare, plantele cultivate 
rămîn mici și cu culoarea frunze
lor de un galben-verzui. în acest 
caz, este indicată folosirea îngrășă
mintelor chimice cu azot (azotat de 
amoniu, uree) în doza de 100—200 
kg/ha îngrășămînt brut, după sta
rea culturii. Se mai pot utiliza cu 

operației 
iar cos- 

la 70 lei; 
cu acest 
ha/zi ;

din conducte metalice, economice în 
exploatare ; după evacuarea apelor, 
se va trece la refacerea digurilor, 
prin executarea de banchete în 
dreptul breșelor ;

— pe terenurile cu orizonturi 
argiloase și argilo-lutoase situate la 
adîncimi de 40—70 cm este indicat 
să se execute drenaje cîrtiță cu dia
metrul de 8—10 cm, la adîncimea de 
40—50 cm și la o distanță de 
1—1,5 m între drenuri ; se pot util’- 
za dispozitive simple, atașate la plu
gurile polibrăzdare ; prin această 
metodă s-au obținut sporuri impor
tante de producție, oostul 
reprezentînd 30—50 lei/ha, 
tul dispozitivului revenind 
productivitatea de lucru 
dispozitiv este de 2,5—3,0

— pentru aerisirea solului se vor 
face arături adînci de 22—30 cm,

— o atenție deosebită se va acor
da refacerii lucrărilor de pe cursu
rile de apă, la dimensiuni revizuite, 
astfel incit să permită scurgerea 
apelor de viitură cu caracter ca
tastrofal la nivelul debitelor înre
gistrate în ultima perioadă.

Evident, măsurile indicate pentru 
această primă etapă vor trebui 
adaptate de cadrele tehnice de spe
cialitate la fiecare unitate agricolă, 
în raport de condițiile hidrologice 
și pedologice locale.

Desigur, pentru viitor, ca proble
mă de perspectivă, ar fi in
dicat să se analizeze o serie de 
măsuri de mai mare amploare, in 
primul rind intocmirea de către 
specialiști a unui studiu complex al 
cauzelor și efectelor viiturilor care 
s-au produs in acest an ; pe baza 
acestui studiu se va putea trece la 
reactualizarea Planului general de 
gospodărire a apelor elaborat in 
anul 1963. în cadrul Programu
lui național de gospodărire ra
țională a apelor și de dezvol
tare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare, aprobat pentru pe
rioada 1971—1975, trebuie să se 
aoorde o pondere mai mare pro
blemelor de regularizare a scurgeri- 

bune rezultate și mustul de gunoi 
de grajd sau urina animalelor, în 
cantitate de 3—5 t/ha, subțiate cu 
3—4 părți apă.

Plantele de pe terenurile Îmbiba
te cu apă au un sistem radicular 
mai slab dezvoltat, datorită aportu
lui exagerat de apă și a insuficien
ței oxigenului. De aceea, pentru a 
restabili echilibrul dintre partea 
aeriană și rădăcini, trebuie apli
cate cantități suplimentare de În
grășăminte cu azot și fosfor. Tot
odată, trebuie reținut că, pe tere
nurile umede, temperatura solului 
este mai scăzută, ceea ce stînje- 
nește absorbția elementelor nutri
tive, chiar atunci cînd analizele 
chimice arată un conținut satisfă
cător. în această situație, plantele 
manifestă frecvent carențe în fos
for.

Condițiile de umezeală excesivă 
favorizează apariția buruienilor, 
care cresc mult mai repede decît 
plantele cultivate. Combaterea chi
mică a buruienilor constituie o mă
sură ce se poate aplica cu succes 
mai ales Ia culturile semănate tir- 
ziu, cu ierbicide selective ca nafti- 
lon, dalapon ro-neet pentru cultu
rile de sfeclă, prometrin pentru 
cartof, trifluarin sau amidon pentru 
soia și floarea-soarelui.

în condițiile acestui an, pentru 
grăbirea proceselor de maturare a 
unor culturi (cartofi, orez, soia, 
floarea-soarelui) și, in primul rind, 
pentru loturile semincere, se pot 
utiliza substanțe desicante, de tipul 
reglonului, în doze de 2—4 I/ha in 
500—600 1 apă, aplicate cu 4—10 zile 
înainte de recoltare.

Date fiind condițiile climatic» 
speciale din acest an, se cere o ur
mărire mai atentă a culturilor de 
către specialiști, pentru a se inter
veni cu aplicarea ingrășămintclor la 
momentul cel mai potrivit. Se în
țelege că refacerea fertilității tere
nurilor calamitate trebuie făcută 
diferențiat, printr-un control atent 
al indicilor agrochimici care s-au 
modificat și, in primul rind, al pH- 
ului, și prin intensificarea folosirii 
îngrășămintelor organice și a îngră
șămintelor chimice cu azot și fosfor.

Restabilirea fertilității necesită 
un control permanent și riguros al 
eficienței măsurilor aplicate. Aceas
tă sarcină de mare răspundere re
vine laboratoarelor de agrochimie 
de pe lingă direcțiile agricole ju
dețene.

lor pe versanți, prin amplificarea 
volumului lucrărilor de oombatere 
a eroziunii solului, a programului 
de împăduriri in zonele montane, 
pe ravene și pe torenți și prin ex
tinderea într-un ritm mai accentuat 
a lucrărilor de îndiguiri și desecări.

Este indicat să se ia nasuri pe 
scară cît mai largă de regularizare 
a scurgerilor de pe teritoriile depre- 

r~- - ----- * pon-
terenurilor arabile, 

executarea unor 
sau de modelare 
în același scop, 

pe terenurile 
se extindă dre- 

închise din 
material plastic, 

economice sînt

sionare, care ocupă o mare 
dere în cadrul t: 
prin proiectarea și 
lucrări de nivelare 
a microreliefului. 
este necesar ca 
freatic umede să 
najul cu drenuri 
ceramică sau 
ale cărui efecte 
deosebit de importante, așa cum 
se poate constata la Stațiunea agri
colă experimentală Băneasa—G iur- 
giu.

Se impune a fi urmărită densita
tea rețelelor de desecare, in cadrul 
incintelor amenajate în perioadele 
anterioare, urmărind ca rețeaua ter
țiară de regularizare să fie executa
tă la distanțe de 200—400 m.

în sfirșit, va trebui elaborat un 
program de perspectivă pentru 
întreținerea periodică a albiilor 
cursurilor de apă, prin efectuarea 
de drenaje care să mențină con
stantă capacitatea de transport a 
acestora.

Pentru evitarea degradării digu
rilor de apărare a terenurilor agri
cole vor trebui prevăzute lucrări 
de împădurire a zonelor dig-mal, 
care în prezent sînt descoperite, iar 
pe tronsoanele unde s-a constatat 
că valurile degradează puternic ta- 
luzurile exterioare, este necesar să 
se prevadă lucrări de consolidare a 
acestora de tipul pereurilor sau 
împletiturilor verzi. O atenție deo
sebită trebuie acordată organizării 
și dotării cu utilaje mecanice 
adecvate organizațiilor care între
țin și exploatează incintele îndiguite 
și desecate, astfel incit apărarea 
acestora să fie o practică curentă 
și să nu reclame periodic eforturi 
deosebit de mari din partea statu
lui.

Pe lingă măsurile menționate 
pentru terenurile agricole este 
recomandabil ca ministerele și or
ganele centrale să acorde o mai 
mare atenție |n viitor amplasamen
telor obiectivelor economice și 
dimensionării ■ lucrărilor efectuate 
pe căile de comunicații. Aș propu
ne, de altfel, ca măsurile tehnice 
enunțate, precum și altele care se 
vor mai considera utile, să consti
tuie obiectul unor dezbateri pe scară 
republicană cu specialiștii din sec
toarele interesate, pe baza cărora 
să se poată fundamenta ulterior un 
plan îmbunătățit de gospodărire a 
apelor.

£
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Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România în momentul în care ați survolat teritoriul Confederației Elvețiene, ați binevoit să adresați un mesaj pentru mine și poporul elvețian.Am fost foarte mișcat de amabila dumneavoastră atenție pentru care vă mulțumesc călduros.La rîndul meu, vă transmit cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru viitorul fericit al României.
HANS PETER TSCHUDI
Președintele Confederației 

Elvețiene

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania 

NICOLAE CEAUȘESCUAm fost profund întristați să luăm cunoștință de inundațiile catastrofale care au devastat zone întinse din țara dumneavoastră și au cauzat atît de serioase pierderi de vieți omenești.In numele tuturor neo-zeelandezilor, transmit guvernului și poporului dumneavoastră asigurările celei mai calde simpatii și înțelegeri.
J. R. MARSHALL 

prim-ministru A.I.

TELEGRAME DE COMPASIUNEîn legătură cu calamitatea naturală care s-a abătut asupra țării noastre, pe adresa unor uniuni ale sindicatelor de ramură din România au fost primite telegrame de compasiune și solidaritate din partea organizațiilor similare de peste hotare : Federația națională a mij
loacelor de transport din Franța, 
Secretariatul U.I.S. — Textile, Fe
derația Uniunii muncitorilor din 
hoteluri și restaurante din întrea
ga Japonie, Sindicatul lemn-mase 
plastice din R. F. a Germaniei. O altă telegramă a fost primită la Secția relații internaționale a U.G.S.R. din partea Asociației de 
prietenie Mauritius-România.

Pe adresa Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
au sosit scrisori și telegrame prin

Solemnitatea unor decorări 
la Consiliul de Stat

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut loc, 
miercuri dimineața, solemnitatea de
corării unor lucrători ai Redacției 
publicațiilor pentru străinătate.

Distincțiile au fost înmînate de to
varășul Vasile Vilcu; vicepreședinte al 
Consiliului, de Stat. ...

La solemnitate au participat tova
rășii Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Sion Bujor, șe
ful Secției presă și edituri a C.C. al 
P.C.R.

Pentru merite deosebite în muncă, 
cu prilejul împlinirii a 20 de ani de 
la înființarea Redacției publicațiilor 
pentru străinătate și apariția primu
lui număr al revistei „România", au 
fost conferite ordine și medalii ale

SPORT
IERI PE STADIONUL DINAMO 

în cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei României" la fotbal, F. C. 
Argeș Pitești și Farul Constanța au 
terminat la egalitate : 0—0, după
prelungiri. Piteștenii s-au calificat 
în semifinale, prin tragere la sorți.

PE STADIONUL GIULEȘTI s-a 
disputat miercuri jocul internațional 
de fotbal dintre selecționatele fero
viare ale României și Olandei. Fot
baliștii români au obținut victoria cu 
soorul de 5—0 (1—0) calificîndu-se 
pentru semifinalele campionatului 
european.

CRAIOVA (corespondentul „Scin- 
teii"). — Disputat pe stadionul cen
tral din Craiova, în fața a circa 
15 000 de spectatori, meciul interna
țional de fotbal din cadrul Cupei bal
canice dintre Universitatea Craiova 
și Sloboda Tuszla (R. S. F. Iugosla
via), a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (întîlnirea din tur, 
care avusese loc în Iugoslavia, se ter
minase tot nedecis : 2—2). Meciul a 
fost de un slab nivel tehnic. Lent. 
Au marcat Oblemenco pentru craio- 
veni în min. 25 al primei reprize, iar 
pentru echipa oaspete a marcat Iustici 
în min. 17 al reprizei secunde. Am
bele echipe au ratat numeroase 
ocazii de a-și adjudeca victoria. A 
arbitrat Sener Nejat (Turcia), foarte 
corect.

TURNEUL DE ȘAH DE LA 
SKOPLIE a continuat cu disputarea 
partidelor rundei a 5-a. Florin Gheor
ghiu (cu piesele negre) a remizat în 
18 mutări partida cu Balașov.

Același rezultat a fost consemnat 
in partidele : Sofrevski—Forintos și 
Gligorici—Reshevski. Taimanov l-a 
învins în 24 de mutări pe Marovici, 
iar Brown a ciștigat la mutarea a 
35-a in fața lui Nicevski. Au fost în
trerupte 3 partide. în clasament se 
menține li&er marele maestru sovietic 
Mark Taimanov cu 4,5 puncte.

LA 22 IUNIE va începe la Londra 
tradiționalul turneu internațional de 
tenis de la WIMBLEDON. Comisia 
tehnică a competiției a stabilit prin
cipalii favoriți în proba de simplu 
masculin. Printre aceștia figurează 
australienii Rod Laver, Ken Rosewall, 
John Newcombe, Roy Emerson, ro
mânul Ilie Năstase, americanii Art
hur Ashe, Stan Smith, Clark Graeb- 
ner, iugoslavul Zeliko Franulovici, 
olandezul Tom Okker, cehoslovacul 
Jan Kodes, sud-africanul Cliff Drys
dale și englezul Roger Taylor.

LA HELSINKI, în proba mas
culină de aruncarea suliței cunoscu
tul campion finlandez Pauli Nevala 
a realizat performanța de 88,90 m.

ÎN MECIUL DE TENIS pentru 
„Cupa Davis" care se desfășoară la 
Sao Paulo între selecționatele Brazi

care organizațiile cooperatiste și ță
rănești din alte țări și-au manifestat 
profunda lor solidaritate cu țărăni
mea noastră cooperatistă, cu întregul 
popor român, greu încercat de re
centele calamități naturale ce s-au 
abătut asupra țării noastre, precum 
și convingerea lor că urmările aces
tora vor fi înlăturate în curînd. Ast
fel și-au exprimat adînca lor compa
siune, în numele organizațiilor pe 
care le reprezintă, președintele Uni
unii Centrale a Cooperativelor Agri
cole de Producție din R. P. Polonă, 
S. Jedryszczak, președintele Alianței 
Naționale a Țăranilor Italieni, Attilio 
Esposto, președintele Ligii Naționale 
a Cooperativelor și Ajutorului Mu
tual, Silvio Miana, secretarul gene
ral al Uniunii Țăranilor Ciprioți, 
Chambts Michaclides, președintele 
Partidului Comunist și vicepreședin
te al Uniunii Centrale a Cooperative
lor din Mauritius, Leetooraj Chun- 
dramun.

Republicii Socialiste România unui 
număr de 21 de membri ai redacției.

în numele Consiliului de Stat, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, tovarășul Vasile Vîlcu a felicitat 
călduros pe cei decorați, urîndu-le 
Sănătate, fericire și noi Succese în- în
deplinirea sarcinilor încredințate de 
partidul și statul nostru.

Luînd cuvîntul în numele celor de
corați, tovarășul Nicolae Moraru, re- 
dactor-șef al Redacției publicațiilor 
pentru străinătate, a exprimat grati
tudinea întregului colectiv față de 
conducerea de partid și de stat pen
tru distincțiile acordate, subliniind că 
acestea vor constitui un nou imbold 
în activitatea viitoare a colectivului 
redacțional.

(Agerpres)

liei și Columbiei, scorul este acum 
egal : 2—2. Condusă cu 2—1, echipa 
Braziliei a egalat prin Edson Man- 
darino, care l-a învins cu 4—6, 8—6, 
6—3, 6—2 pe Jairo Velasco.

ECHIPA BENFICA LISABONA 
a terminat învingătoare în „Cupa 
Portugaliei" la fotbal. în finală, 
fotbaliștii de la Benfica au învins cu 
scorul de 3—1 (1—0) formația Spor
ting Lisabona.

CAMPIONATUL MONDIAL DE 
YACHTING (clasa „Soling") s-a în
cheiat la Poole (Anglia) cu victoria 
sportivului suedez S. Wennerstrom 
la cîrma ambarcațiunii „Bloot XII". 
Unul dintre favoriții competiției, da
nezul Paul Elvstrom, a ocupat locul 
al șaselea.

PE STADIONUL „COLOMBES" 
DIN PARIS, sportivul francez Jac
ques Pani a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a anului în 
proba de săritură în lungime eu 
8,12 m. Pe locul secund s-a clasat 
compatriotul său Christian Tourrel, 
de asemenea cu un rezultat exce
lent : 8,09 m.

TURUL CICLIST AL IUGOSLA
VIEI va îricepe la 28 iunie din orașul 
Bor și se va încheia la 5 iulie în ora
șul Pola. La competiție și-au anun
țat participarea rutieri din Franța, 
Elveția,' Olanda, Luxemburg, Italia, 
Algeria, Polonia, Cehoslovacia, Ro
mânia și Bulgaria. Iugoslavia va fi 
reprezentată de două echipe.

COMPETIȚIA CICLISTA DOTATA 
CU „CUPA OLIMPIA" va avea loc 
în zilele de 18, 19 și 20 iunie. Prima 
etapă se va desfășura pe ruta Bucu
rești—Tîrgoviște—Cîmpulung Muscel. 
Următoarea etapă va avea loc pe 
ruta Cîmpulung Muscel—Bran—Bra
șov—Predeal—Gura Diham. Ultima 
etapă va purta caravana sportivă pe 
distanța Bușteni—București.

în turul II al probei de simplu 
masculin din cadrul turneului inter
național „Queen’s club", tenismanul 
indian Jaideep Mukerjea a obținut 
o surprinzătoare victorie cu 6—2, 
2—6, 9—7 în fața cunoscutului jucă
tor profesionist olandez Tom Okker. 
Alte rezultate : Laver (Australia) — 
Lall (India) 6—3, 6—4 ; Crealy (Aus
tralia) — Graebner (S.U.A.) 6—2, 
1—6, 6—0 ; Goven (Franța) — Ryan 
(Republica Sud-Africană) 7—5, 4—6, 
6—3 ; Riessen (S.U.A.) — Korotkov 
(U.R.S.S.) 6—2, 6—2 ; Smith (S.U.A.) 
— Ruffels (Australia) 6—4, 6—4 ; Me- 
treveli (U.R.S.S.) — Taylor (Anglia) 
4—6, 6—3, 8—6 ; Lutz (S.U.A.) — Kou- 
delka (Cehoslovacia) 6—3, 6—4 ; 
Newcombe (Australia) — Contet 
(Franța) 6—3, 1—6, 6—3 ; Ralston 
(S.U.A.) — L,oyo Mayo (Mexic) »—6, 
6-2.

PREȘEDINTELE C. S. P.
A PLECAT IA MOSCOVA

Miercuri la amiază a plecat la 
Moscova tovarășul Maxim Berghia- 
nu, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, pentru a participa ia 
ședința grupei de lucru pentru pro
blemele coordonării planurilor din 
cadrul C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
erau prezenți membri ai conducerii 
C.S.P., precum și A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

Cronica zilei
Miercuri după-amiază s-a înapo

iat în Capitală, venind din R.D. 
Germană, ministrul agriculturii și 
silviculturii, Angelo Miculescu, care, 
la invitația președintelui Consiliului 
producției agricole și industriei ali
mentare, Georg Ewald, a participat 
Ia deschiderea celei de-a XVIII-a ex
poziții a Republicii Democrate Ger
mane — „Agra ’70“ de la Leipzig- 
Markkleeberg.

★
în prezența a numeroși specialiști 

din construcții, mecanizarea construc
țiilor, institute de proiectări, precum 
și din unele ministere economice, în
treprinderea Iver-Karl-Rojik din 
Austria a prezentat miercuri în Capi
tală unul din produsele sale, auto- 
pompa de beton tip SchWing — 
A.B.P. 30 Kvm.

(Agerpres)
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vremea
Ieri în (ară : vremea s-a men

ținut călduroasă și in general 
frumoasă, exceptînd Crișana, 
Banatul, Transilvania și nordul 
Moldovei, unde in cursul după- 
amiezii s-au semnalat averse de 
ploaie și descărcări electrice. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit în vest și in general slab 
în rest. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 17 grade la 
Sighetul Marmației și 29 de gra
de -,1a Băilești: în București : 
vremea a 'fost călduroasă, cu 
cer variabil. Vintul a suflat în 
general slab. Temperatura ma
ximă a fost de 28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 19, 20 și 21 iunie. în (ară : 
deși aspectul călduros se va 
menține, mai ales la începutul 
intervalului, o oarecare instabi
litate se va extinde din vestul 
spre estul țării, unde se va ma
nifesta prin ploi sub formă de 
averse însoțite frecvent de des
cărcări electrice. Vintul va sufla 
slab pînă la potrivit, cu inten
sificări temporare. Temperatura 
va scădea ușor la sfîrșitul inter
valului. Minimele vor fi cuprinse 
între 3 și 18 grade, iar maximele 
între 18 și 28 de grade, local mai 
ridicate la începutul intervalu
lui. Avertizare : în zilele de 
19—21 iunie, aversele de ploaie 
însoțite de frecvente descărcări 
electrice ce vor străbate țara 
de la vest spre est vor da can
tități de apă care local vor 
putea depăși 20—25 litri'm.p. în 
București : vreme în general căl
duroasă, mai ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi va
riabil. Vint slab. Temperatura 
ușor variabilă.

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI PENTRU
Înlăturarea urmărilor inundațiilor>

Guvernul Noii Zeelande a trimis un 
cec în valoare de 5 600 DOLARI 
S.U.A. pentru ajutorarea regiunilor 
sinistrate din România.

Federația organizațiilor femeilor 
japoneze a donat suma de 50 000 
YENI și 3 colete cu îmbrăcăminte.

în urma apelului lansat de Asocia
ția de prietenie Japonia-România, au 
fost colectate 1 100 obiecte de îmbră
căminte și încălțăminte, pe care 
Compania aeriană scandinavă S.A.S. 
s-a oferit să le transporte gratuit 
pină la Copenhaga.

Comitetul israelian pentru ajuto
rarea sinistraților din România a 
hotărit să doneze 50 vaci de repro
ducție și circa 3 000 găini de rasă.

Organizațiile „B’Nai Brith" și 
„Hillcrest Jewish" din S.U.A. au sub
scris la fondul de ajutorare, în total.
1 200 DOLARI.

Pentru ajutorarea zonelor sinistra
te din România, „Compania Generală 
de electricitate" din Franța a donat : 
un grup electrogen de 140 kVA, două 
grupuri electrogene de 50 kVA, 14 ba
loturi de cablu electric, 10 emițătoare 
radio, 1 080 cutii sper Lumiget, 167 
Talkie-Walkies.

Din R.F. a Germaniei au mai anun
țat donații firmele „Dusterloh" —
2 000 MĂRCI, „Hermann Kolb" —
3 000 MĂRCI și „Traub" — 5 000 
MĂRCI.

Firmele engleze „National West
minster Bank Ltd." și „Morganite 
International Ltd." au subscris la 
fondul de ajutorare 2 400 și, respectiv, 
840 DOLARI. De asemenea, firmele 
„Woolcombres Ltd.", „Johnson Pro
gress", „Boggian Co.“. și „Hollis Ltd." 
au donat în total 672 DOLARI.

Firma austriacă „E.V.G.-Entwiklung 
und Verwertuugs Gesellschaft M.B.H.'’ 
a contribuit la fondul. de ajutorare 
pentru înlăturarea urmărilor inunda
țiilor cu 100 000 ȘILINGI, iar firmele 
,,Ogusa“ și „Folien Vogel" au donat 
în total 5 500 ȘILINGI.

Cetățeanul Fischer Carl-Heinz, care 
se află în prezent în localitatea Gera,

Festivalul filmului 
balcanic

Marți, ziua a treia a Festivalului fil
mului balcanic, organizat sub egida 
Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă și Comisiei naționale române 
pentru UNESCO, a fost dedicată 
Greciei. Cineaștii din țările partici
pante la festival, invitații și specta
torii s-au întîlnit cu membrii dele
gației grecești, condusă de Dimitrios 
Zafiropoulos, director general al pre
sei din Grecia, în rîndul cărora se 
remarcă prezența producătorului de 
filme Klearkos Konitsiotis, a cărui 
producție : „Fete în soare" — este 
programată pe ecranul festivalului.

După-amiază, la cinematograful 
„Republica" din Constanța au fost 
prezentate scurt-metrajele „Vînturi", 
care la Festivalul de la Salonic din 
1967 a obținut premiul pentru cel 
mai bun film documentar, și „Fără 
răspuns", deținător al premiului întîi 
la același festival și al premiului 
„Golden Gate", obținut în 1968 la 
Festivalul internațional al filmului 
de la San Francisco.

în cadrul festivalului a fost pre
zentat, de asemenea, un documentar 
istoric și folcloric intitulat „Dansuri 
și costume naționale din Grecia".

Cu mult interes au fost așteptate 
filmele artistice prezentate de cineaș
tii greci la actuala ediție a festivalu
lui. Filmul „Fete în soare", în regia 
lui Vassilis Giorgiadis — o idilă în
tre o tînără englezoaică și un păstor 
grec — a fost distins de trei ori cu 
„Medalia de aur" la Festivalul de 
la Salonic : ca cel mai bun film, pen
tru cea mai bună interpretare și pen
tru muzică.

Posibilitatea recuperării unor ca
zuri clinice printr-o atitudine umană 
față de pacient este tema celui de-al 
doilea film artistic. „Fata de la nu
mărul 17". film ale cărui scenariu și 
regie aparțin lui Petros Lykas.

Știri culturale
în grădina de vară a Casei prie

teniei româno-sovietice din Capitală 
a avut loc miercuri după-amiază 
simpozionul „Știința și accelerarea 
progresului tehnic in U.R.S.S.". Cu 
acest prilej au vorbit acad. prof. Du
mitru Dumitrescu, prof. univ. dr. do
cent Corneliu Penescu, membru co
respondent al Academiei, și prof, 
univ. dr. ing. Iosif Tripșa, decanul 
Facultății de metalurgie a Institutu
lui politehnic din București. în con
tinuare au fost prezentate documen
tarul „Săgeata cosmică" și filmul ar
tistic „Un cuib de nobili".

Lumea întreagă comemorează în 
acest an implinirea unui secol de 
la moartea marelui scriitor englez 
Charles Dickens, creator al unor 
romane nemuritoare cu un puternic 
mesaj umanitarist, unul din maeștrii 
genului din literatura universală. în 
cadrul manifestărilor organizate cu 
acest prilej se înscrie și expoziția de 
fotografii documentare intitulată : 
„Centenarul Charles Dickens", des
chisă miercuri Ia amiază, sub auspi
ciile Institutului român pentru rela

Noi licee de specialitate
Ministerul învățămîntului anunță 

că au fost înființate, începînd cu anul 
școlar 1970/1971, următoarele noi li
cee de specialitate :

— Liceul industrial pentru con
strucții de mașini nr. 2 — București, 
str. Zborului nr. 7—9, sectorul 4, cu 
specialitățile : „Tehnici și tehnologii 
nucleare" și „Mașini și aparate elec
trice" ;

— Liceul industrial pentru indus
tria lemnului — Curtea de Argeș, 
cu specialitatea „Industrializarea lem
nului" ;

— Liceul industrial pentru indus
tria lemnului — Suceava, cu specia
litățile : „Industrializarea lemnului" 
și „Tehnologia celulozei, hirtiei si 
fibrelor artificiale" ;

— Liceul silvic — Brănești, județul 
Ilfov, cu specialitatea „Silvicultură" ;

— Liceul silvic — Gurghiu, județul 
Mures, cu specialitatea „Silvicultură" :

— Liceul industrial de construcții — 
Alba lulia, cu specialitățile : „Con
strucții civile și industriale" și „In
stalații pentru construcții" ;

din R.D. Germană, a oferit 5 la sută 
din salariul său, pînă ■ la sfîrșitul 
anului, angajîndu-se totodată să lu
creze și în zilele libere, contrava
loarea urmind a fi depusă la fondul 
de ajutorare.

Conducerea Grupului de industrii 
electronice „Thomson-Houston" din 
Franța a transmis un ajutor constind 
în echipamente și materiale de tele
comunicații în valoare de 100 000 
FRANCI.

Primăria orașului Goppingen din 
R.F. a Germaniei a donat la fondul 
de ajutorare a zonelor sinistrate din 
România 3 000 MĂRCI.

„Bank of England" a subscris 
la fondul de ajutorare 1 000 LIRE 
STERLINE.

Din R.F. a Germaniei au mai a- 
nunțat donații la fondul pentru înlă
turarea urmărilor inundațiilor din 
țara noastră firmele : „Siemag" — 
15 000 MĂRCI, „Zapp-Fortuna" — 
10 000 MĂRCI, „Conti Stahl" - 10 000 
MĂRCI, „Klimsh et Co Frankfurt am 
Mein" — 5 000 MĂRCI, Camera de 
Comerț din Hamburg — 2 000 MĂRCI, 
„Cuarzwerke" — 1 500 MĂRCI.

Au fost expediate spre România, 
din R.F a Germaniei, 4 000 kg de se
mințe de mei, borceag, porumb și 
rapiță, colectate în urma unei acțiuni 
inițiate de prof. dr. Eduard von 
Boguslavski, directorul Institutului 
pentru cultura plantelor al Univer
sității din Giessen.

Conducătorul unei întreprinderi 
din apropierea Stuttgartului, Ulrich 
Witting, originar din România, a ini
țiat în rîndul localnicilor o acțiune 
de ajutorare a zonelor sinistrate din 
țara noastră, în urma căreia a fost 
colectat un vagon de articole de îm
brăcăminte și alte obiecte de primă 
necesitate.

Din Marea Britame, firmele „Hi 
Mack Ltd", „Biddle, Sawyer and Co 
Ltd", „Aire Wool Co Ltd" au donat 
in total 355 LIRE STERLINE.

în cursul dimineții, delegațiile de 
cineaști au vizitat litoralul românesc, 
Muzeul de arheologie, Edificiul ro
man cu mozaic, acvariul și portul 
Constanța.

Miercuri, în cea de-a patra zi a 
festivalului, după obișnuita conferin
ță de presă asupra filmelor prezen
tate în ajun, reprezentanții țărilor 
participante s-au întilnit într-un fo
rum, in cadrul căruia au dezbătut 
probleme privind cinematografiile din 
țările balcanice și organizarea viitoa
relor ediții ale festivalului.

Această zi a fost dedicată filmului 
din R.S.F. Iugoslavia. Membrii dele
gației de cineaști din țara vecină, 
condusă de Vicko Raspor, directorul 
firmei producătoare „Dunavfilm", 
s-au întîlnit cu invitații și spectato
rii. Participanților la festival le-au 
fost prezentați, de asemenea, regizo
rii Ljubisa Georgijevski, Krsta Ska- 
nata, Nikola Babic, Dejan Djurkovic 
și Vlatko Gilic. Au fost prezentate 
apoi mai multe scurt-metraje : „Nu
mărul 412—676", „Chemînd primă
vara", „Martin cel din frunte", film 
de animație, „Să ne întoarcem la în
ceput", „Mur-Bur", „Trage tare" și 
„Zile trecătoare", film de animație.

Două filme artistice corespunzătoa
re ideilor și principiilor U.N.E.S.C.O., 
sub a cărui egidă se desfășoară festi
valul, au reținut atenția cineaștilor 
participanți, invitaților și spectatori
lor : „Rondo" (scenariul și regia 
Zvonimir Bercovic) și „Cross-Coun- 
try".

Tot în cursul zilei de ieri, șefii 
celor cinci delegații prezente la festi
val au hotărit in unanimitate ca cea 
de-a treia ediție a Festivalului filmu
lui balcanic să aibă loc în anul vii
tor în Grecia.

țiile culturale cu străinătatea, la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S. Foto
grafiile, puse la dispoziție de Consi
liul britanic, prin intermediul Amba
sadei Marii Britanii la București, 
oferă o imagine asupra vieții zbuciu
mate. a ilustrului romancier, intro
duc pe vizitator în atmosfera socie
tății engleze din secolul trecut, în 
lumea personajelor dickensiene. Ex
poziția a fost deschisă, în prezența 
unor reprezentanți ai vieții noastre 
culturale și a unor membri ai corpu
lui diplomatic, de către Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
și Denis Seward Laskey, ambasado
rul Marii Britanii la București.

în cadrul Anului internațional 
Beethoven, Universitatea populară 
București a inaugurat, miercuri după- 
amiază, la sala Dalles, un ciclu de 
audiții muzicale dedicate marelui 
compozitor. Ciclul a fost deschis de 
compozitorul Tudor Ciortea, maestru 
emerit al artei, după care asistența 
a audiat un program de sonate de 
Beethoven.

(Agerpres)

— Liceul industrial de construcții
— Tîrgu Jiu, județul Gorj, cu spe
cialitățile : „Construcții civile și in 
dustriale" și „Instalații pentru con
strucții" :

— Liceul industrial de construcții
— Slatina, cu specialitățile : „Con
strucții civile și industriale" și „In
stalații pentru construcții" ;

— Liceul economic — Șimleul Sil- 
vaniei, județul Sălaj, cu specialități
le : „Planificare-contabilitate" și 
„Administrație" :

— Liceu] industrial de construcții
— Suceava, cu specialitățile : „Con
strucții civile și industriale" și „In
stalații pentru construcții" ;

— Liceul agricol — Tulcea, cu spe
cialitățile : „îmbunătățiri funciare" 
și „Contabilitate și merceoloaie agri
colă".

După cum am fost informați, pen
tru aceste licee înscrierile Ia concurs 
se fac pînă in ziua de 23 iunie in
clusiv.

De asemenea, Fabrica „Roften 
Homes", aparținînd de „British Steel 
Corporation", a anunțat că va expe
dia pentru regiunile sinistrate din 
România cinci case prefabricate cu 
cite 3 dormitoare.

La fondul de ajutorare pentru re
facerea zonelor afectate de calamită
țile naturale ce s-au abătut asupra 
României au mai subscris firmele ja
poneze : „Daiwa Bussan Co Ltd" și 
„Federation of Japan Trade Coopera
tives" — cite 36') 000 YENI fiecare. 
„Anritsu Electric Co" — 100 000 YENI. 
„Onu Measuring Co Ltd" și „Fuji En
gineering Co Ltd" — cite 50 000 YEN I 
și „Azuma Sangyo Co Ltd" — 10 000 
YENI.

Firma austriacă „Ailgemeine Waren 
Treuhand AG" a donat 578 DOLARI 
S.U.A. iar firma „Lackner și 
Schwarz" din Viena au oferit să trans
porte gratuit mărfurile donate d' 
„Caritas“-Austria, pentru ajutorarea 
sinistraților.

Directorul firmei „Amaltrading A- 
gency" din Amman, Hassan Bitar, a 
donat 1 000 DOLARI.

Din R.F. a Germaniei au mai a- 
nunțat donații firmele : „Babcock" — 
25 000 MĂRCI VEST-GERMANE și 
„Varia" - 5 000 MĂRCI.

Conducerea firmei „Corning Glass 
Works" din S.U.A. a subscris la fon
dul de ajutorare 1 000 DOLARI.

Firma elvețiană „Pharmacolor 
A. G. 4001“ a acordat un ajutor con
stind în 10 000 gr Streptomicin panto- 
thenat.

Din partea grupului de experți din 
R.F. a Germaniei care lucrează la U- 
zinele de mașini grele București s-a 
primit o donație de 8 000 LEI.

Profesorul emerit P. H. Schweitzer, 
de la Universitatea din Pennsylvania, 
a remis un cec de 100 DOLARI pen
tru fondul de ajutorare.

N. V. Chemische Industrie — Aku 
— Goodrich, din Olanda, a donat 
suma de 5 000 FLORINI în Contul 
1 000 al Băncii de Comerț Exterior.
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Vizita tovarășului Emil Drăgănescu 
în R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 17 (Agerpres). — 
Miercuri a sosit la Belgrad tovarășul 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, președintele păr
ții române în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică, 
în aceeași zi, tovarășul Emil Drăgă
nescu a fost primit de Mitia Ribicici, 
președintele Vecei Executive Fede

Sesiunea Comisiei româno-sovietice 
de colaborare tehnico-stiintifică 5 »

MOSCOVA 17. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
între 12 și 16 iunie 1970 a avut loc 
la Moscova sesiunea a 25-a a comi
siei româno-sovietice de colaborare 
tehnico-științifică. A fost examinat 
modul de îndeplinire a prevederilor 
protocolului sesiunii precedente și s-a 
convenit asupra programului de co
laborare tehnico-științifică pentru 
perioada următoare. în baza proto
colului încheiat cu această ocazie, 
cele două părți își vor transmite do
cumentații și își vor delega specia
liști pentru cunoașterea reciprocă a 
realizărilor tehnico-științifice în spe
cial în domeniile : industriei construc
toare de mașini, industriei chimice, 
industriei metalurgice, energiei elec
trice, agriculturii și silviculturii, con
strucțiilor, industriei alimentare și 
ușoare și altele.

Cu prilejul sesiunii s-a relevat, de 
asemenea, că între diferite ministere 
și organe centrale din cele două țări 
a fost stabilită o colaborare tehnico-

„Soiuz-9" își continuă 
expediția cosmică

MOSCOVA 17 (Ager
pres) — Cea de-a 16-a 
zi a zborului orbital 
al navei cosmice so
vietice „Soiuz-9“ a în
semnat terminarea a 
375 ore de zbor ex
traterestru și încheie
rea a 253 de rotații în 
jurul Pămîntului.

Și în această zi, cos- 
monauții Nikolaev și 
Sevastianov au reali
zat fotografii ale su
prafeței Pămîntului și

■ Astronauții americani Frank Borman și James A. Lovell au trimis o te- 
legramă de felicitare echipajului navei spațiale sovietice „Soiuz-9" care, 

după cum se știe, a stabilit un record de durată in zborul în Cosmos. „Rea
lizările voastre confirmă că omul poate trăi și lucra in spațiul cosmic un timp 

îndelungat", se subliniază in telegramă.

R. D GERMANĂ „AGRA ’70“
„Produse mai multe, 

gospodărire rațională" 
— sub acest cuvint de 
ordine s-a deschis la 
Leipzig - Markkleeberg 
expoziția agricolă „A- 
gra ’70".

La inaugurare au 
luat parte, printre alte 
delegații străine, și o 
delegație din Republi
ca Socialistă România, 
condusă de Angelo 
Miculescu, ministrul a- 

. griculturii și silvicul
turii.

„Agra’70“ întrunește 
500 expozanți, din care 
300 reprezintă coope
rative agricole de pro
ducție. Printre partici- 
panți se numără firme 
din R.D.G., U.R.S.S.,
Ungaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Polonia și 
România.

Țara noastră este 
prezentă cu diferite 
tipuri de tractoare, u- 
nele bine cunoscute și 
apreciate aici — cum 
sînt tractoarele „U 650“ 
și „U 651", preșum și 
tractoarele „U 400",

straturilor de nori, 
precum și diverse alte 
experiențe. In timpul 
trecerii deasupra Ka- 
zahstanului și Siberiei 
de vest, cosmonauții 
au anunțat formarea 
unui ciclon în apropi
ere de Novosibirsk.

Cu ajutorul unui di- 
namograf, Nikolaev și 
Sevastianov și-au mă
surat forța musculară 
și sensibilitatea muș

„V 400“ și „L 400", 
„D 651", mașini agri
cole. printre care com
bina „C-12" și mașina 
de semănat „SPC-6".

In răstimpul de 18 
ani, de cind se organi
zează expozițiile „A- 
gra". acestea au con
firmat pe deplin su
pranumele de „uni
versitate verde", con
ferit de către oamenii 
muncii din agricultura 
R.D.G. Căci ele se afir
mă ca adevărate centre 
de instruire pentru ță
ranii cooperatori și lu
crătorii din agricultu
ră din R.D.G. — trac
toriști, agronomi, zoo- 
tehnicieni, pentru oa
menii muncii din in
dustria alimentară etc. 
în cadrul unor simpo
zioane, ca și Ia centre
le de consultație din 
incinta expoziției, se 
dezbat probleme de 
larg interes — de la 
fertilitatea solului și 
viața spiritual-cultura- 
lă a colectivelor de 
muncă, la relațiile in-

LUCRĂRILE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE 
DE LA BERLIN

în cea de-a doua zi a conferinței 
științifice „Rolul crescînd al partidelor 
comuniste în procesul revoluționar al 
construcției socialismului și comunis
mului", organizată de C.C. al P.S.U.G., 
care are loc la Berlin și la care par
ticipă reprezentanți din partea a 33 
partide comuniste și muncitorești, lu
crările s-au desfășurat pe secții. Au 
fost prezentate mai multe referate.

Membrii delegației române care 
participă la lucrările conferinței au

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE
♦

PRAGA 17 (Ager
pres) — La Plzen 
(R.S. Cehoslovacă) a 
avut loc ședința Co
misiei permanente 
C.A.E.R. pentru con
strucțiile de mașini, la 
care au participat de
legații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D.

CONSTRUCȚIILE DE
Germană, Polonia, 
România, Ungaria și 
U.R.S.S., precum și o 
delegație din R.S.F. 
Iugoslavia.

Membrii comisiei au 
ascultat o informare 
?u privire la probleme
le examinate la cea 
de-a XXIV-a sesiune

Plenara C. C. al
VIENA 17 — Corespondentul Ager

pres, Petre Stăncescu. transmite : 
Marți a avut loc prima plenară a Co
mitetului Central ales la Congresul 
al XXI-lea al Partidului Comunist 
din Austria. Plenara a reales pe 

rale a R.S.F. Iugoslavia. La primire 
a luat parte Dușan Gligorievici, 
membru al Vecei Executive Federa
le. A participat, de asemenea, Vasile 
Șandru, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad. în tim
pul întrevederii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, au fost abordate probleme pri
vind colaborarea și cooperarea din
tre România și Iugoslavia.

științifică directă, care se realizează 
pe bază de planuri de lucru și proto
coale anuale.

Comisia a examinat posibilitățile 
dezvoltării și perfecționării, în conti
nuare, a formelor de colaborare teh
nico-științifică între organele intere
sate din cele două țări și a adoptat 
recomandări în legătură cu aceste 
probleme. .

Protocolul încheiat cu această ocazie 
a fost semnat din partea română de 
Radu Constanținescu, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și teh
nică, iar din partea sovietică de F. D. 
Varaxin, prim-locțiitor al ministrului 
industriei forestiere și de prelucrare 
a lemnului.

Cu prilejul sesiunii, delegația ro
mână a vizitat unele obiective in
dustriale din Uniunea Sovietică.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-un spirit de sinceră prietenie și 
înțelegere reciprocă.

chilor și a articulații
lor. Ei și-au făcut, de 
asemenea, controlul 
medical. în urma ob
servațiilor și rapoarte
lor primite de la cos- 
monauți, s-a constatat 
că și după 16 zile de 
zbor ei iși mențin ca
pacitatea de muncă, 
sînt sănătoși și bine 
dispuși.

Zborul navei cosmi
ce „Soiuz-9“ continuă.

tercooperatiste și legă
turile dintre cooperati
ve și industria alimen
tară.

în aceste zile, spe
cialiști ai cooperativei 
agricole de producție 
Rodenwalde împărtă
șesc din experiența lor 
in producția furajelor, 
dezbătînd pe larg me
todele de conservare a 
acestora. Uniunea coo
perativelor agricole de 
producție Manker de
monstrează cum a reu
șit. datorită cooperării 
între unitățile din care 
a fost constituită, să 
realizeze o mare can
titate de nutreț pentru 
vite, ceea ce i-a adus 
un plus anual de 54 
tone lapte față de re
zultatul global obținut 
de cooperativele res
pective de producție 
înainte de a se unifica.

Expoziția „Agra ’70“ 
va rămîne deschisă 
pînă la 12 iulie.

Ștefan DEJU 
Berlin.

prezentat următoarele referate : prof, 
dr. ing. Valter Roman, șeful delega
ției : „Creșterea rolului conducător al 
P.C.R. în procesul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate" ; 
prof. dr. Const. Petre : „Activitatea 
ideologică și cultural-educativă, fac
tor fundamental al exercitării rolu
lui conducător al partidului comu
nist" ; prof. Erwin Hutira : „Unele 
probleme privind conducerea de către 
partid a economiei".

C. A. E. R.
MAȘINI

I

a C.A.E.R. și au discu
tat sarcinile care de
curg pentru comisie 
lin hotăririle ședinței a 
47-a a Comitetului E- 
xecutiv al C.A.E.R. A 
fost examinat, de ase
menea, programul con
cret de activitate pa 
viitor al comisiei.

P. C. (lin Austria
Franz Muhri in funcția de președinte 
al P.C.A. De asemenea, a fost ales 
Biroul Politic al P.C.A.

In cadrul plenarei, președintele 
P.C.A. a prezentat un raport asupra 
problemelor politice actuale.



viața internațională_______

VVVVVVWWWWWV

TURCIA STARE DE URGENȚĂ

LA ISTANBUL Șl IZMIR
ANKARA 17 (Agerpres). — 

Consiliul de Miniștri al Turciei, 
întrunit în sesiune extraordinară 
marți seara, a declarat stare de 
urgență in orașele Istanbul și 
Izmir, ca urmare a incidente
lor — soldate cu trei morți și 
numeroși răniți — ce s-au pro
dus între poliție și participanții 
la demonstrațiile organizate de 
„Confederația muncitorilor re
voluționari". Este pentru prima 
dată din 1960 cind in Turcia se

apelează la o asemenea măsură. 
Potrivit ultimelor știri, în cele 
două localități a fost restabilit 
calmul.

„Confederația muncitorilor re
voluționari" a organizat mani
festațiile in semn de protest față 
de introducerea unui amenda
ment la legea sindicală îndrep
tat împotriva acelor sindicate 
din Turcia ’ care sint calificate 
de autorități drept „ilegale".

„CABORA BASSA“ : 
’! — un proiect. ; 

colonialist 3

ACORD DE RECONCILIERE ÎNTRE
CELE DOUĂ STATE CONGOLEZE
• RESTABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE, A COMUNICAȚIILOR TELE

GRAFICE Șl A TRAFICULUI FLUVIAL

După cum s-a anunțat, marți dimi
neața, într-un iaht ancorat în apele 
fluviului Congo, au început convor
biri între președintele Republicii 
Populare Congo, Marien N’Gouabi, 
și cel al Republicii Democratice Con
go, Joseph Mobutu, în vederea recon
cilierii dintre cele două state vecine. 
Se știe că, în urma unor disensiuni 
intervenite în noiembrie anul trecut, 
relațiile intercongoleze au fost sus
pendate.

Agenția France Presse transmite 
că a fost semnat un acord care pre
vede reluarea relațiilor diplomatice 
în cel mai scurt timp, precum și re
stabilirea comunicațiilor telefonice,

telegrafice și de altă natură. A fost 
de asemenea redeschis traficul flu
vial între cele două Capitale. Acordul 
prevede ameliorarea schimburilor la 
toate nivelurile și reglementarea con
tenciosului existent, în special în 
problemele referitoare la securitatea 
ambelor țări. S-a autorizat, totodată, 
survolul avioanelor de o parte șl de 
alta, conform reglementărilor inter
naționale în vigoare.

Intr-un manifest semnat de cei doi 
președinți se subliniază că „pacea și 
securitatea, ca și cooperarea fructu
oasă dintre cele două Congouri sint 
un factor determinant pentru dezvol
tarea armonioasă a Africii centrale".

Noi acțiuni ale organizației 
„Los Tupamaros'

Portugalia și Republica Sud- 
Africană au hotărît să-și inten
sifice colaborarea în realizarea 
proiectului „Cabora Bassa" din 
Mozambic.

Ce reprezintă mult disputatul 
proiect „Cabora Bassa" T

Ajutate de un număr de in
stituții financiare vest-europe- 
ne, Portugalia și R.S.A. au și 
început construirea in Mozam
bic, pe cursul fluviului Zambezi 
— la aproximativ 500 km ,de 
vărsare — a unui mare baraj, 
menit să creeze un uriaș lac de 
acumulare. Apele lacului vor ac
ționa turbinele unei centrale 
electrice subterane care, în 
1975, ar urma să atingă o capa
citate de 2 000 megawați, iar în 
1979 — de 4 000 megawați.

Pe lingă țeluri economice, pro
iectul „Cabora Bassa" urmărește 
și evidente scopuri politice. In 
legătură cu exploatarea econo
mică intensivă a acestei regiuni 
din Mozambic, „ministerul pro
vinciilor de peste mări" din Li
sabona a elaoorat un plan de 10 
ani care prevede colonizarea 
unui' milion de portughezi. Re
vista „Revolution africaine" în
trevede in acest plan intenția 
autorităților coloniale de a crea 
un „baraj uman" împotriva for
țelor patriotice care își extind 
continuu controlul asupra țării. 
Și R.S.A., în afara intereselor 
economice, urmărește țeluri po
litice. Astfel, londonezul „Fi
nancial Times" arată că R.S.A., 
sub pretextul apărării construc
ției, s-a oferit să trimită unități 
militare pentru a-și apăra pro
priile interese, pe lingă cele ale 
Portugaliei.

Împotriva noilor planuri ale 
colonialiștilor s-a exprimat cu 
toată vigoarea mișcarea de eli
berare din Mozambic — FRE- 
LIMO — care a făcut cunoscut 
că impiedicarea realizării aces
tui proiect constituie o impor
tantă sarcină națională a mișcă
rii.

CAMBODGIA:
• ÎNTREVEDERE KIM IR 
SEN-NORODOM SIANUK 
© CENTRE ASEDIATE

DE FORȚELE PATRIOTICE
• La Phenian au avut Ioc convor

biri între Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, și Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, președintele 
Frontului Național Unit Kampuchea, 
care se află intr-o vizită în această 
țară.

PNOM PENH 17 (Agerpres). — 
Forțele populare de rezistență au lan
sat miercuri dimineața puternice 
atacuri asupra a două capitale provin
ciale situate la nord de Pnom Penh, 
a anunțat un purtător de cuvînt al ad
ministrației Lon Noi. Unități ale for
țelor patriotice au ocupat mai multe 
edificii de la periferiile orașului 
Kompong Chang și au supus unui 
puternic baraj de artilerie localitatea 
Kompong Thom.

Din Pnom Penh, corespondentul a- 
genției France Presse relatează că 
aeroportul situat în imediata apro
piere a capitalei Cambodgiei este 
transformat în prezent într-o verita
bilă bază aeriană a forțelor de inter
venție saigoneze. Escadrilele de avi
oane și elicoptere care decolează de 
pe acest aeroport intervin în diferite 
zone operaționale, îndeosebi în îm
prejurimile orașului Pnom Penh, un
de forțele de rezistență populară e- 
xercită o puternică presiune asupra 
armatei administrației Lon Noi și 
trupelor americano-saigoneze.

Convorbiri 
româno-siriene 
in probleme 
economice

DAMASC 17 (Agerpres). — Minis
trul economiei și comerțului exterior 
al Siriei, Abdel Halim Khaddan, a 
primit delegația comercială română, 
condusă de Victor Ionescu, președin
tele Camerei de Comerț a Republi
cii Socialiste România, care între
prinde o vizită la Damasc. Au fost 
examinate stadiul schimburilor de 
mărfuri, precum și perspectivele coo
perării economice dintre cele două 
țări. Delegația română a avut con
vorbiri cu președinții camerelor de 
comerț și industrie din Damasc și cu 
conducătorii unor întreprinderi de 
stat. Au fost discutate probleme pri
vind cooperarea economică la unele 
lucrări portuare de la Tartous și va
lorificarea zăcămintelor de fosfați de 
la Kneiffis.

Congresul mondial 
al alimentației

HAGA 17 (Agerpres). — Cea de-a 
doua zi a Congresului mondial al a- 
limentației, organizat sub egida 
F.A.O., a fost marcată de discursul 
pronunțat de A. H. Boerma, directo
rul general al F.A.O., după care a 
început reuniunea plenară consacra
tă dezbaterilor asupra planului indi
cativ mondial. In cadrul dezbaterilor 
din prima zi a lucrărilor congresului 
a luat cuvintul conducătorul delega
ției române, prof. Nicolae Giosan, 
președintele Academiei de științe a- 
gricole și silvice. Vorbitorul a expus 
experiența dobîndită de România în 
legătură cu dezvoltarea agriculturii 
și alimentației, făcînd aprecieri și 
observații asupra unor prevederi ale 
planului indicativ mondial.

Timp de o săptămînă, la 
București s-au desfășurat 
lucrările grupului de ex- 
perți cu privire la coope
rarea industrială dintre ță
rile dezvoltate și statele în 
curs de dezvoltare pentru 
promovarea exporturilor. 
Reuniunea a avut loc sub 
patronajul țării noastre, în 
colaborare cu Organizația 
Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltarea Industrială 
(O.N.U.D.I.) și ea reflectă 
preocuparea României de a 
contribui în mod activ la 
susținerea eforturilor de
puse de tinerele state inde
pendente în procesul eman
cipării lor economice.

într-o convorbire cu dr. 
V. Kaigl, director adjunct 
al Diviziei de politica in
dustrială și programe 
din cadrul Secretariatului 
O.N.U.D.I., d-sa releva că 
scopul acestui organism 
specializat al Națiunilor U- 
nite este de a stimula in
dustrializarea țărilor în curs 
de dezvoltare, fie direct, 
prin activități operaționale 
(legate de crearea, funcțio
narea și gestiunea între
prinderilor industriale), fie 
indirect, prin acțiuni de 
susținere (formare de cadre, 
studii, schimburi de infor
mații etc). Conferința de 
la București, a precizat 
d-sa, s-a ocupat, îndeosebi, 
de problema cooperării în
tre întreprinderi din țările 
dezvoltate și din țările în 
curs de dezvoltare, pe baza 
schimbului reciproc. în ve
derea creșterii exporturilor 
de produse industriale pro
venite din aceste din urmă 
state.

Statisticile O.N.U. — a 
arătat în continuare inter

„Iranul respinge 
recurgerea la forță 

în relațiile dintre state"
DOCUMENT PRIVIND PRINCIPIILE POLITICII EXTERNE PROMOVATE 

DE GUVERNUL IRANIAN
TEHERAN 17. — Trimisul special 

Agerpres, AUREL DUMITRESCU, 
transmite : La Teheran a fost dată 
publicității „Cartea Verde", document 
care cuprinde principiile politicii ex
terne promovate de guvernul Iranu
lui. Documentul subliniază, printre 
altele, că „Iranul respinge recurgerea 
la forță în relațiile dintre state" ca 
mijloc de reglementare a probleme
lor litigioase. In introducerea sem
nată de ministrul afacerilor externe

al Iranului, Ardeshir Zahedi, se arați 
că Iranul se pronunță în favoarea 
realizării unei înțelegeri reale între 
națiuni, ținîndu-se seama de intere
sele oamenilor de pretutindeni. Poli
tica statului iranian, subliniază Ar
deshir Zahedi, orientată spre apăra
rea drepturilor, integrității și suvera
nității țării, este menită să contri
buie totodată la eliminarea conflic
telor armate,-la cauza păcii în între- 
ga lume.

locutorul — relevă o spo
rire a ponderii tinerelor 
state în producția indus
trială a lumii capitaliste, 
dar această creștere a avut 
loc mai ales pe seama in
dustriei extractive și, în 
primul rind, a industriei 
petroliere. Se remarcă, de

1968. Lipsa acută de capita
luri necesare importului de 
mașini și utilaje, cît și dez
voltarea disproporționată a 
diferitelor ramuri creează 
serioase obstacole în calea 
industrializării tinerelor 
state independente. Tot
odată, îngustimea pieței in

Cooperarea industrială — 
cadru propice emancipării 

economice a tarilor în curs I - 
de dezvoltare

CONVORBIRE CV DR. V. KAIGL, DIRECTOR 
ADJUNCT AL DIVIZIEI DE POLITICA INDUS
TRIALA ȘI PROGRAME DIN CADRUL SECRE

TARIATULUI O.N.U.D.I.

asemenea, și faptul că, în 
comparație cu anii 1955— 
1960, cînd ritmul producției 
industriale a fost de 8,2 la 
sută, în prima jumătate a 
deceniului ’60 „cadența" a 
slăbit la 7,4 la sută, iar în 
perioada următoare pro
centul de creștere nu a de
pășit 7 la sută decît în anul

terne face ca o bună parte 
din capacitățile de produc
ție existente să rămînă ne
utilizate, provocînd pier
deri anuale de 70 pînă la 
100 miliarde de dolari pen
tru ansamblul așa-numitei 
„lumi a treia".

Pe de altă parte, a afin*  
mat dr. Kaigl, se constată

că tinerele state din Asia, 
Africa și America Latină 
nu sint in măsură să-și re
zolve integral in cadrul pie
ței mondiale capitaliste pro
blema exporturilor, in ciu
da faptului că patru cincimi 
din veniturile monetare ale 
„lumii a treia" provin din 
comerțul exterior. Taxele 
vamale prohibitive și res
tricțiile impuse la impor
turi de Piața comună și de 
unele țări capitaliste dez
voltate afectează in mod 
serios exporturile de pro
duse industriale ale țări
lor in curs de dezv<iltare.

în continuare, ti-sa a 
menționat că O.ivMJ.D.I. 
sprijină tinerele state inde
pendente hu numai în. efor
turile lor de a-și crea o 
industrie proprie, ci și în ce 
privește Îmbunătățirea ca
lității produselor acestui 
sector, ca o condiție esen
țială pentru lărgirea piețe
lor de desfacere. De ase
menea, O.N.U.D.I. și-a pro
pus să acorde un ajutor 
diferențiat, in funcție de 
trăsăturile specifice ale fie
cărei țări în curs de dez
voltare.

Căutind formele cele mai 
eficiente de cooperare in
dustrială, care să țină sea
ma, în același timp, de 
greutățile iminente pe care 
le întîmpină statele in curs 
de dezvoltare — a conchis 
interlocutorul — reuniunea 
de la București a adus 
o contribuție însemnată la 
soluționarea problemei in
dustrializării, aspect funda
mental al dezvoltării eco
nomice. t.

Gh. CERCELESCU

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Ciu En-I<d, premierul Consiliului de Stat al B. P. Chi- 

ÎÎ6Z6, a avut miercuri 0 întrevedere cu doamna Nguyen Thi Binh, minis
trul de externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, care s-a oprit la Pekin, în drum spre patrie, venind de la 
Paris. Ciu En-lai a avut, de asemenea, convorbiri cu Xuan Thuy, ministru 
în guvernul R.D. Vietnam.

Ultima operație executată recent 
la Montevideo de organizația clan
destină „Los Tupamaros", din Uru
guay, creează un precedent deosebit 
de îngrijorător pentru autorități : e 
vorba de sustragerea de informații 
confidențiale din incinta unor repre
zentanțe diplomatice străine. Un 
grup de „tupamaros" înarmați cu 
pistoale automate a imobilizat pen
tru un timp funcționarii ambasadei 
elvețiene, încărcind apoi într-un ca
mion dosare, mașini de copiat etc., cu 
care au dispărut fără urmă. Ulte
rior au anunțat că sint în posesia 
unor informații secrete, care, după 
analizarea de către proprii specialiști, 
vor fi puse la dispoziția justiției, pa
ralel cu divulgarea lor pentru opinia 
publică. Cum e vorba de ambasada 
Elveției, se presupune că informa
țiile capturate ar putea să ofere pu

blicului o listă cu nume de potentați 
uruguayeni care transferă ilegal bani 
în conturile numerotate ale faimoa
selor bănci elvețiene. In acest caz, 
se așteaptă un scandal public de 
proporții, care s-ar adăuga la seria 
celor provocate de „tupamaros" în 
ultimii ani. Intre altele, această or
ganizație clandestină a atacat sedii 
ale unor case de schimb monetar, 
divulgind apoi ampla documentație 
privind specula practicată de unele 
personalități de vază și cifre ale ve
niturilor obținute astfel, iar într-o 
altă ocazie a sustras registrele con
tabile ale unei importante.bănci se
mioficiale, dezvăluind activități ili
cite care au dus la substituirea mi
nistrului de finanțe și la o reorgani
zare a sectorului bancar.De la corespondentul nostru, 

V. OROS

0 reuniune a C.C. al U- 
niunii Socialiste Arabe, in 
cadrul căreia președintele Gamal 
Abdel Nasser a făcut o expunere asu
pra actualei situații politice din lu
mea arabă, a avut loc marți la 
Cairo. .

Convorbiri sovieto-sue- 
deZC La Kremlin au avut loc 
miercuri convorbiri între Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Olof Palme, 
primul ministru al Suediei, aflat, în
tr-o vizită în Uniunea Sovietică.

0 consfătuire a miniștri
lor sănătății din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.P.D. Coreeană. Cuba, 
R.D. Germană, Mongolia. Polonia. 
România, Ungaria, U.R.S.S. și R.D.

Vietnam ,a început Ia stațiunea Ni
sipurile de Aur de lingă Varna. Din 
țara noastră participă dr. Dan Enă- 
chescu, ministrul sănătății.

A încetat din viață Elsa 
Triolet, cunoscuta scriitoare fran
ceză, născută în anul 1896. In 1945, 
scriitoarei i s-a atribuit premiul 
Goncourt. Elsa Triolet a fost o cola
boratoare activă a organului Partidu
lui Comunist Francez, „L’Humanite", 
și a săptămînalului „Les lettres fran- 
caises".

Cel de-al III-Iea volum 
intitulat „Discursuri și me
saje" al generalului de 
GaUlle 8 aparut la Paris. El aco
peră perioada între 15 mai 1958, data

revenirii generalului în viața politi
că, și 8 iunie 1962.

U Thant la Moscova. 
Miercuri a sosit la Moscova secreta
rul general al O.N.U., U Thant, care, 
la invitația guvernului sovietic, face 
o vizită în U.R.S.S.

„Cosmos-349" este satelituI 
artificial al Pămintului lansat în 
Uniunea Sovietică la 17 iunie pentru 
continuarea explorării spațiului ex
traterestru potrivit programului a- 
nunțat. După cum relatează agenția 
TASS, aparatele de la bordul noului 
satelit funcționează normal.

în cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în R.P. 
Albania, un grup de interpret! de 
muzică și dansuri populare românești 
de la teatrul „Ion Vasilescu" din 
București a prezentat un spectacol 
de gală. La acest spectacol au parti
cipat Thoma Deliana, ministrul în- 
vățămîntului și culturii, H. Budo și 
alte persoane oficiale.

Priorități in dezvoltarea»
economiei irakiene

Recent, în Irak a început pune
rea în aplicare a noului plan de 
dezvoltare a țării pe o perioadă 
de cinci ani (1970—1974), care acor
dă o atenție deosebită intensifi
cării operațiunilor de valorificare 
a resurselor naturale, în vederea 
sporirii venitului național și a dez
voltării multilaterale a economiei. 
Totalul sumelor alocate de stat 
pentru îndeplinirea planului se 
ridică la 1 144 milioane dinari. Cea 
mai mare parte a acestor fonduri 
va fi investită în agricultură și in
dustrie, precum și pentru extinde
rea și îmbunătățirea învățămîntu- 
lui, asistenței medicale și a servi
ciilor sociale. „Pentru anul 1970 — 
scrie ziarul „THE BAGHDAD OB
SERVER" — a fost legiferat un 
buget record în istoria Irakului, 
care este cu 86 682 228 dinari mai 
mare decît cel de anul trecut".

Tratative economice 
cehoslovaco- 
veslgermane

BONN 17 (Agerpres). — Tratative
le economice cehoslovace—vest-ger- 
mane desfășurate recent la Praga 
s-au încheiat prin parafarea unui 
acord pe termen lung privind schim
burile de mărfuri și cooperarea în 
domeniul economic și tehnico-știin- 
țific, precum și prin semnarea unui 
protocol privind listele de Import și 
export pe anul 1970.

După cum se arată într-un comu
nicat dat publicității de Ministerul 
de Externe al R.F.G,, acordul este 
valabil pe perioada 1 ianuarie 1970— 
31 decembrie 1974. El pune relațiile 
economice dintre cele două țări pe o 
nouă bază și oferă cercurilor eco
nomice interesate posibilitatea de a 
elabora proiecte pe termen lung.

Convorbiri Boumediene-Feisal
Convorbirile dintre președintele 

Boumediene și regele Feisal al Ara- 
biei Saudite, aflat într-o vizită ofi
cială în capitala algeriană, au început 
miercuri. Intr-o cuvîntare rostită cu 
prilejul unui dineu oferit în onoa
rea regelui Feisal, președintele Al
geriei a subliniat că, în epoca ac
tuală, cooperarea între state a deve

nit o necesitate. El a declarat că 
Algeria preconizează eliminarea tu
turor factorilor de tensiune din zona 
Mării Mediterane, cum sînt pactele 
militare, prezența unor forțe sau 
baze militare străine, pentru ca în 
regiunea respectivă să domnească 
pacea ,și stabilitatea.
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Miercuri seara a luat sfîrșit una 
din cele mai tumultuoase campanii e- 
lectorale din perioada postbelică. Sco
pul imediat fiind captarea voturilor 
la scrutinul care are loc azi, fiecare 
din cele două mari partide s-a angajat 
într-o tactică propagandistică bazată 
pe atacuri frontale, ajungîndu-se în 
faza in care intensitatea reproșurilor 
reciproce între laburiști și conserva
tori a lăsat în umbră dezbaterea pro
gramelor înscrise în manifestele elec
torale.

Tocmai cînd duelul argumentelor 
se apropia de „punctul de fierbere", 
laburiștii au primit o nouă doză de 
fortifiant electoral. Potrivit evaluări
lor, balanța de plăți a Marii Britanii 
ar evolua acum spre un excedent 
anual de 606 milioane lire sterline, 
adică de două ori mai mare decît 
prevestise ministrul finanțelor, Roy 
Jenkins, cu un an în urmă. Bineîn
țeles, acest surplus este pe larg in
vocat pentru a convinge pe alegători 
de stabilitatea lirei și a economiei 
britanice și — în același timp — este 
pus în contrast cu deficitul de 
aproape 800 milioane lire lăsat moș
tenire de precedentul guvern con
servator în .1964.

Pentru a combate rezonanța aces
tui atu, conservatorii și-au concen
trat tirul asupra „lacunelor și 
deficiențelor în administrația labu
ristă", înfățișînd un tablou general 
alarmant, în care ar predomina pri
mejdia creșterii continue a prețuri
lor, inflației, impozitelor, șomajului, 
grevelor. Cir toate resursele mecanis
mului electoral, conservatorii în
cearcă acreditarea ideii că e- 
conomia britanică s-ar apropia de 
o criză serioasă. Remediile ? Platfor
ma... conservatoare, care acordă prio
ritate promisiunilor de a reduce im
pozitele și prețurile. Observatorii po
litici mai imparțiali se îndoiesc însă 
de succesul acestor salve propagan
distice de ultimă oră, în primul rînd, 
pentru că prevestirile sumbre nu sînt

în general agreate de masa alegăto
rilor, iar, în al doilea rînd, pentru 
că angajamentul de a micșora sub
stanțial impozitele, deși atractiv pe 
plan electoral, nu este considerat 
realizabil decît prin introducerea 
altor impozite, cel puțin la fel de 
mari.

întregul arsenal electoral al celor 
două partide se epuizează astfel în
tr-o confruntare limitată la proble
me economice și sociale interne.

dera, deci, o eroare tactică dacă liderii 
partidelor ar aduce în scenă o temă 
susceptibilă să mărească proporțiile 
unei nepopuJarități constatate ante
rior.

Ocupi nd cea mai mare parte a sce
nei electorale, laburiștii și conser
vatorii vor polariza, de fapt, voturile 
alegătorilor, partidul liberal nemaicon- 
stituind de mult un factor de echilibru 
în viața politică a țării. Sistemul bi- 
partizan al parlamentarismului bri-

Azi, alegeri generale 
in Marea Britani®

Diagrama sondajelor în ultimele ore
dinaintea alegerilor

De-a lungul a trei săptămîni de 
campanie acidă, principalii protago
niști au preferat să evite dezbaterea 
politicii externe și a situației inter
naționale. Piața comună, de pildă, 
este un subiect oarecum dat uitării. 
Se știe că atît conservatorii cît și 
laburiștii se situează pe poziții a- 
proape identice, iar, pe de altă par
te, în ambele partide există cercuri 
influente care se pronunță împotriva 
candidaturii britanice la gruparea e- 
conomică a „celor șase" ; s-ar consi-

tanic își va împărți cele două poziții 
tradiționale — un partid de guver- 
nămînt și celălalt în opoziție — pen
tru o nouă perioadă de 4—5 ani, cu 
perspectiva, după cum scrie săptă- 
mînalul „Economist" (care, de re
gulă, exprimă punctele de vedere 
ale cercurilor din City, proconserva- 
toare), ca „alegătorii britanici să răs
plătească pe dl. Wilson cu încă un 
mandat pe cinci ani".

Aceste ipoteze se sprijină în bună 
măsură pe prejudiciile cauzate con

servatorilor de cuvîntările electorale 
ale lui Enoch Powell, care înveninea
ză atmosfera politică cu teorii rasis
te și maccarthiste în problema imi
grărilor. Ca exponent al cercurilor 
conservatoare de dreapta, Powell este 
considerat în prezent ca autor al u- 
nor încercări deliberate de a contes
ta actuala conducere a partidului și 
chiar de a concura personal' la pos
tul de lider, mai ales în eventualita
tea unei înfrîngeri a conservatorilor 
în aceste alegeri. Tentativele lui Po
well au reușit de fapt să provoace 
în sinul partidului dezbinări adine1, 
care s-ar putea dovedi fatale pentru 
șansele conservatorilor.

La rîndul lor, sondajele, care s-au 
succedat în ritm vertiginos în ulti
mele cîteva zile, acordă laburiștilor 
avansuri apreciabile. Astfel, institu
tele „Harris Poll" și ,;Opinion Rese- 
rarch Centre" situau recent pe labu
riști în frunte cu un avans de 7 la 
sută, pentru ca imediat „National O- 
pinion Poli" să apară vineri cu acest 
avans mărit la 12,4 la sută, ceea ce 
ar echivala cu o majoritate laburistă 
de circa 140 de locuri in Camera Co
munelor. Duminică, Institutul „Gal
lup" anunța că, potrivit sondajelor 
sale, avansul laburist ar fi de numai 
2,5 la sută, redresînd oarecum mora
lul scăzut al conservatorilor. Același 
institut a revenit însă luni cu rezul
tatul unor sondaje efectuate în cele 
50 de circumscripții marginale — unde 
raportul de forțe este echilibrat — 
ureînd din nou avansul laburist la 
7 la sută. Pentru a preîntîmpina ris
cul unei subaprecieri a șanselor ad
versarului. liderii laburiști își aver
tizează susținătorii să nu se lase se
duși de cifrele sondajelor. La rîndu! 
lor. conset vatorii arborează totuși 
atitudini optimiste, subliniind că de
cisive nu sînt cifrele sondajelor, ci re
zultatele scrutinului de azi.

Liviu RODESCU
Londra.

VON HOLLEBEN 
A FOST ELIBERAT
RIO DE JANEIRO 17 (Ager

pres). — Ambasadorul R. F. a 
Germaniei la Rio de Janeiro, 
Ehrenfried von Holleben, a fost 
eliberat de răpitorii săi, după 
o detențiune de 123 de ore, în
tr-o suburbie a capitalei brazi
liene. , Von Holleben fusese răpit 
miercurea trecută de un grup de 
persoane înarmate.

După cum se știe, în schim
bul diplomatului vest-german 
răpitorii au cerut eliberarea și 
transportarea în Algeria a unui 
grup de 40 deținuți politici. 
Intr-o scurtă declarație făcu
tă ziariștilor. ambasadorul 
vest-german a adus mulțumiri 
guvernului brazilian, pentru so
licitudinea de care a dat dovadă 
și pentru eforturile depuse în 
vederea eliberării sale. De ase
menea, von Holleben a mențio
nat că în cursul detențiunii nu 
a fost supus unui tratament 
brutal din partea răpitorilor săi.
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