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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ZAMBIA, 

DR. KENNETH DAVID KAUNDA

După cum se știe, plenara C.C. al P.C.R. din martie 1970 a aprobat informările Comitetului Executiv al Comitetului Central al partidului cu privire la efectivul și compoziția partidului, pregătirea și promovarea cadrelor din nomenclatura organelor de partid. Pentru Comitetul județean de partid Dîmbovița, pentru fiecare organizație de partid din județul nostru, problemele dezbătute de plenară, sarcinile subliniate în acest domeniu constituie un îndemn de a reflecta asupra stilului și metodelor noaștre dă muncă în conducerea complexului proces de întărire a organizațiilor de partid, asupra căilor de necontenită perfecționare a acestui proces. Din multitudinea problemelor subliniate de plenară în acest sens, aș vrea să mă refer la datoria ce ne revine de a milita pentru continua întărire a rindurilor organizațiilor de partid de la sate, de a ridica la un nivel superior rolul conducător al organizațiilor de partid din unitățile agricole socialiste, capacitatea lor de a concentra toate eforturile țărănimii la înfăptuirea politicii partidului nostru. Fiindcă, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor plenarei, toate sarcinile ce stau in fața noastră in legătură cu dezvoltarea agriculturii, cu realizarea celor două programe naționale de excepțională însemnătate pentru dezvoltarea întregii economii naționale, pot fi realizate eu sucees numai in măsura în oare organele și organizațiile de partid vor ști să unească eforturile oamenilor muncii, să stimuleze entuziasmul și energia creatoare.Este, desigur, un îndreptățit motiv de satisfacție pentru noi că în localitățile rurale ale județului activează

Florea RISTACHE
secretar al Comitetului județean

Dîmbovița al P.C.R.

un mare număr de comuniști, că In multe unități agricole socialiste există organizații de partid puternice, care își îndeplinesc cu exigență și spirit de responsabilitate partinică rolul de forță dinamică a colectivelor respective. Analizînd însă, în lumina sarcinilor stabilite de recenta plenară a C.C. al P.C.R., căile de dezvoltare a capacității organizatorice și a forței de mobilizare a organizațiilor de partid de la sate, sîntsm conștienți că în acest domeniu dispunem de mari resurse, a căror valorificare deplină este în măsură să facă din fiecare organizație de partid un nucleu în jurul căruia să graviteze cei mai înaintați oameni ai satului socialist, uniți în lupta pentru înfăptuirea politicii partidului.în desfășurarea întregii activități de întărire a organizațiilor de partid de la sate pornim de la ideea deosebit de importantă și repetat subliniată de conducerea partidului că primirea în partid nu trebuie să constituie un scop in sine, ci un mijloc de îmbunătățire a muncii de partid ; țelul ei este de a spori forțele organizațiilor de bază pentru a-și putea exercita tot mai bine și mai competent influența politico-educativă, rolul de conducător al colectivului, de a-I călăuzi cu succes Ia realizarea sarcinilor ce îî revin.Conducerea și coordonarea activității de primire în partid constituie

pentru biroul comitetului județean de partid o preocupare constantă care, răspunzînd dezideratelor actualității, are totodată în vedere perspectiva. Urmărim, astfel, ca întreaga muncă de intărire a rindurilor partidului de la sate să capete un caracter științific, să nu plătească tribut hazardului, factorilor intimplători, subiectivismului. Ca să recurg la un exemplu, mă voi referi la practica noastră de a stabili răspunderi concrete fiecărui membru al biroului județean de a îndruma îndeaproape un număr de organizații de partid de la sate, informînd comitetul județean asupra felului in care se desfășoară procesul de întărire a acestora. Este o metodă simplă, dar care, folosită cu perseverență, s-a dovedit eficientă, contribuind la întărirea legăturii, a contactului nemijlocit al. comitetului județean de partid cu masa comuniștilor. De pildă, efectuînd, cu sprijinul unui larg activ, un studiu asupra stilului muncii de partid la sate, noi am putut sesiza din timp tendințele existente în unele organizații de bază, cum sînt cele din Gura Ocniței, Dărmănești, Băleni-Sîrbi, Potlogi ș. a., de a aștepta „îndemnuri" și „sarcini" ca să-și întărească rîndurile, de a li se stabili
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Calamități provocate
de intemperii intr-o serie

de județe
în urma ploilor deosebit de abundente căzute în ultimele 48 de ore, și a topirii unei mari cantități de zăpadă în zona muntoasă, a revărsării rîurilor Mureș, Someș, Bistrița, Jijia și altele, asociate cu viiturile de ape de pe versanți, au fost inundate mari suprafețe de teren și unele localități, în special în nordul și central Transilvaniei și Moldovei, provocîndu-se pagube materiale întreprinderilor, unităților agricole și cetățenilor. O serie de căi de comunicație feroviare și rutiere au fost blocate, ceea ce a dus la întreruperea circulației șl izolarea unor localități. în județul Mureș, prin revărsarea riului Mureș, au fost inundate numeroase sate situate pe malurile acestuia, precum și cartiere de locuințe, străzi și întreprinderi din Tg. Mureș, zona Industrială a orașului Reghin.Apa a acoperit o parte a orașului Dej din județul Cluj și întreprinderile din zona respectivă. în județul Bistrița-Nâsăud, în ultimele două zile au fost inundate peste 10 000 ha terenuri agricole. Importante suprafețe de teren, precum și locuințe, întreprinderi etc. au fost inundate în județele Cluj, Maramureș, Suceava, Neamț, Iași.Conducerea partidului, guvernul, analizînd situația creată, au stabilit o serie de măsuri urgente pentru a- jutorarea regiunilor și localităților calamitate, precum și pentru preîn- tîmpinarea și limitarea efectelor negative ale inundațiilor. în toate zonele afectate de inundații, precum și de furtuna dezlănțuită concomitent, organele locale de partid și de stat au întreprins și întreprind acțiuni energice pentru prevenirea și diminuarea pagubelor, pentru evacuarea populației și încartirairea cetățenilor slnistrați, pentru salvarea bunurilor materiale și a animalelor. La aceste acțiuni participă zeci de mii de cetățeni, o contribuție deosebit de prețioasă fiind adusă de u- nitățile militare dislocate în acest scop, precum și de formațiunile gărzilor patriotice.Comisia centrală de apărare împotriva inundațiilor, pe baza informărilor din județe și a prognozelor meteorologice, apreciază că din pricina ploilor care continuă să cadă în unele zone pericolul nu este încă înlăturat. Totodată se atrage atenția că undele de viitură formate pe rîuri se deplasează acum In județele situate In zonele din aval, cum sînt : Alba, Sibiu, Hunedoara. Arad. Sălaj, Satu-Mare. precum si Vaslui, Bacău, Vrancea și Galați. în aceste județe sînt necesare măsuri energice de e- vacuare « oamenilor și bunurilor din

ale tăriiJzonele expuse, conform prevederilor comandamentelor județene de apărare împotriva inundațiilor.Se apreciază că viiturile de ape vor fi de scurtă durată dar de mare amploare datorită ploilor care în unele zone au însumat peste 100 litri apă pe m.p.în toate județele amintite, comandamentele pentru apărarea împotriva inundațiilor trebuie să acționeze rapid, să asigure informarea cu promptitudine a tuturor localităților din aval care pot fi afectate de ape, să organizeze funcționarea normală a căilor de comunicație, îndreptînd mijloacele de transport pe rutele unde traficul se poate desfășura normal.Ministerele și organizațiile centrale trebuie să pună la dispoziție toate mijloacele tehnice și materiale pe care le au în zonele supuse inundațiilor pentru ca organele locale să poată îndeplini fără întîrziere măsurile ce se impun pentru evitarea pierderilor de vieți omenești și a pagubelor materiale. O atenție deosebită trebuie să se acorde restabilirii comunicațiilor telefonice, intervențiilor rapide pentru repararea defecțiunilor în rețeaua de energie electrică sau pentru deconectarea acesteia atunci cînd este cazul.în localitățile izolate sau în caz de existență a unor grupuri de persoane izolate, este nevoie să se ia măsuri pentru aprovizionarea cu alimente și cu tot ceea ce este necesar.în zonele afectate de inundații, In cele amenințate de revărsări, precum și în sudul țării, unde furtunile puternice au provocat importante pagube în agricultură, și în unele localități trebuie să se ia în continuare măsuri energice pentru mobilizarea tuturor mijloacelor, în scopul prevenirii unor noi calamități și remedierii fără întîrziere a situațiilor care împiedică desfășurarea normală a activității. Consiliile populare, precum și conducerile întreprinderilor, ale unităților socialiste din agricultură, organizațiile de masă și obștești trebuie să acționeze cu cea mai mare operativitate și eficiență pentru continuarea cu succes a operațiunilor de ajutorare a localităților și zonelor calamitate, precum și pentru preîntîmpi- narea altor daune în regiunile unde se prevăd noi inundații. O datorie de seamă revine tuturor cetățenilor de a participa activ la acțiunile întreprinse de organele de partid și de stat pentru combaterea efectelor calamităților naturale produse, pentru asigurarea desfășurării normale a activităților economice și sociale.(Agerpres)

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tn secfia mecanică grea a Uzinei de conslrucjii de mașini din ReșițaFoto : Gh. Vințilă
Școala și familia, în general în deplină concordanță de vederi, imprimă fenomenului educativ un caracter unitar, organizat și selectiv. Există însă numeroase împrejurări cînd tî- nărul lese din circuitul influențelor educativ pozitive și traversează locuri și medii a căror influență defavorabilă se repercutează asupra lui mai mult sau mai puțin spontan. Tot ce aude și vede în tramvai, în autobuz, cînd urmărește un spectacol, cind trece pe marile bulevarde, îi arată caleidoscopic exemple pozitive și negative, ii solicită emoțional și-i furnizează criterii pentru elaborarea unor judecăți, care nu sînt întotdeauna de reală valoare datorită insuficientei experiențe de viață și lipsei de maturitate a tînăru- lui respectiv.Nici școala și nici familia nu pot ignora această realitate, nu au dreptul să rămînă indiferente la influențele, generic numite, ale „bulevardului", oricîtar părea ele de minore la prima vedere. Pentru că mai

metalurgica de metale neferoase din Baia MareLa Uzinele : AgerpresFoto
In cursul zilei de miercuri, președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, și soția și-au- continuat vizita în orașul Baia Mare. In această localitate, devenită în anii construcției socialiste un puternic centru industrial, în.care frumusețile naturale se îmbină armonios cu realizările înfăptuite pe plan economic și edilitar- urban, oaspeții au vizitat întreprinderi ale industriei mineritului, ramură de activitate ale cărei începuturi sînt atestate în Maramureș încă de acum două milenii.în timpul vizitei, președintele Zambiei și celelalte oficialități au primit din partea ministrului industriei miniere și geologiei, Bujor Almășan, a conducătorilor întreprinderilor și specialiștilor explicații cuprinzătoare asupra evoluției industriei băimărene, asupra progreselor tehnice înregistrate în domeniul extracției, cît și în cel al prelucrării minereurilor.Oaspeții au fost informați printre altele de faptul că alături de străvechile exploatări miniere Să- sar, Baia Sprie, Cavnic, Băiuț au a- părut noi mine, care s-au dezvoltat, cum sînt cele de la Șuior și Uba, unități moderne de preparare a minereurilor, uzine constructoare de utilaj pentru această ramură industrială. Producția de minereu obținută aici în zează acum în zile.Vizita începesediul Centralei minelor și metalurgiei neferoase — unitate a cărei recentă înființare se înscrie în amplul program de măsuri inițiat de partid și guvern în vederea perfecționării continue a conducerii și organizării economiei noastre naționale. în fața unei sugestive machete, directorul general, ing. Vaier Gabrian, îi informează pe oaspeți despre realizările obținute de către tînăra centrală, a cărei activitate este îndreptată în direcția îndrumării și coordonării activității unităților componente — de la cercetarea geologică și tehnologică primară, pînă la obținerea sului finit.Reține atenția faptul că tehnologic în unitățile de ție și prelucrare a minereurilor este astfel conceput încît — chiar în condiții geologice miniere dificile, create de minereuri greu pre- parabile — se asigură valorificarea integrală a tuturor elementelor conținute în materia primă. Utilajele — concepute și fabricate în marea lor majoritate în țara noastră — realizează un înalt grad

Intilnire intre președintele
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu,

dr. Kenneth David Kaunda
cursul după-amiezli deînmiercuri, la Palatul Consiliului de Stat au fost reluate convorbirile oficiale între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda.Cei doi șefi de stat au abordat în continuare probleme privind

extinderea și diversificarea colaborării dintre cele două țări S-au relevat posibilitățile existente pentru o cooperare largă a popoarelor român și baza respectului reciproc.Cu acest prilejschimb de păreri asupra unor probleme ale situației internaționala
zambian, ps și avantajului
s-a făcut un

Recepție în onoareaanul 1948 se reali- numai 20—25 deprintr-un popas la

(Continuare în pag. a V-a)

produ-fluxul extrac-

președintelui

Republicii Zambia
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și soția sa, Elena Ceaușescu, au oferit miercuri seara o recepție la Palatul Consiliului de Miniștri în onoarea președintelui Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, și a soției sale, Betty Kaunda.Au luat parte Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Florian Dănălache, Emil Drăgă- nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Gheorghe Stoica, Vasile Ștefan Voitec, Iosif Banc,Blajovici, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion Stănescu, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri și ai Marii Adunări Naționale, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale,

Popa, Vîlcu, Petre

de știință și cultură, generali i ofițeri superiori, ziariști români i străini.Au participat E. H. K. Mudend: ministrul dezvoltării și finanțelo M. J. Chimba, ministrul îndrumăr naționale, H. Mulemba, miniștri comerțului, A. I. Phiri, miniștri informațiilor, M. Ngalanda, m nistrul protocolului și funcțiunili de stat, și celelalte oficialități zan biene care îl însoțesc pe președii tele Kaunda.Erau prezenți șefi ai misiunii diplomatice acreditați la Buci rești, atașați militari și alți mer brl ai corpului diplomatic.înaintea începerii recepției s fost intonate imnurile de stat s celor două țări.Recepția s-a desfășurat într atmosferă caldă, prietenească.academicieni și alți oameni (Agerpn

Profesorul este un educator

Șl DINCOLO

DE PERIMETRUL ȘCOLII
devreme sau mai tîrziu, a- proape fără să ne dăm seama, asemenea influențe pot submina întreaga muncă educativă a școlii și a familiei, pot contribui la formarea unei concepții false despre lume și viață a tî- nărului, la adoptarea unor norme de conduită străine spiritului societății noastre socialiste.Nu de puține ori ii aud pe elevi folosind cuvinte bizare ; un anumit argou se strecoară uneori chiar și in discuțiile cu profesorii,

tribuna
pedagogului

la lecții. Stînd de vorbă mai apropiat cu cîțiva elevi, a rezultat că pentru cei mai mulți folosirea unor astfel de termeni nu are o semnificație deosebită. E mai mult o manifestare de teribilism. Alții au mărturisit că vorbesc așa pentru a nu

părea „demodați" sau naivi în fața celor mai „șmecheri" din clasă sau din cartier.Este bine cunoscută și explicabilă predispoziția unor adolescenți de a imita, de a-și face modele din eroii de film și din literatură, de a copia ținuta și comportarea unor „vedete". Dar nu puțini sînt elevii noștri care rămîn impresionați de „eroii" din imitațiile de western, din pelicule in care violența este dominantă sau care își copiază îmbrăcămintea și coafura după mo-

delele oferite de marele și micul ecran. Cred că este nevoie ca asemenea influențe educative nefavorabile să fie contracarate în contextul mai larg oferit de întregul proces instructiv- educativ din școală, în cadrai tuturor disciplinelor care contribuie la formarea concepției științifice, mar- xist-leniniste, desșre viață a tineretului. Nu rezolvăm nimic dacă condamnăm pur și simplu asemenea producții sau prototipuri de „eroi". Trebuie să le explicăm tinerilor substratul ideologic și social al mobilurilor și țelurilor în numele cărora acționează astfel de „luptători", care n-au nimic comun cu mobilurile, condițiile de viață și idealurile societății noastre socialiste.O astfel de activitate educativă, de clarificare și Înarmare etică și cetățe-
Prof. Luiza RAICAN 
directoare adjunctă la liceul 
„Nicolae Bâlcescu* 
din București

(Continuare In pag. * IV-a)

O nouă marcă
de oțel românesc

PD este denumirea uneia dintre cele mai recente mărci d( oțel realizate de Combinatul siderurgic Galați pentru construcția marelui pod rutier de h Giurgeni-Vadu Oii. în urma folosirii sale la execuția tablieru lui și a altor părți metalice al< podului și a unor minuțioase ș precise verificări ale caracterls ticilor sale de către specialiști din cadrul institutelor de cerce țări ale Academiei, au rezulta numeroase avantaje tehnico economice : un consum mai re dus de materie primă necesar pentru elaborarea sa, rezistent sporită, largi posibilități de uti Uzare etc.Constructorii de poduri di țară, precum și firme străine c veche tradiție în domeniul me talurgiei au apreciat calității noului produs realizat de side rurgiștii gălățenl.
(Agerprw
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PE ALEEA

CETĂȚENESC privind calitatea
de consum

Potrfvit zicalei despre drumul cel mai scurt, prin statornicirea de relații directe între producătorii de bunuri de consum și întreprinderile și organizațiile comerciale s-a urmărit să se faciliteze accesul mărfii de la producție la vînzare, să se creeze posibilitatea intervențiilor o- perative în aprovizionarea magazinelor, în adaptarea la gustul specific zonei geografice respective. Este vorba de o excelentă măsură a Ministerului Comerțului Interior, menită să imprime un plus de vitalitate comerțului nostru, înțelepciunea zicalei amintite a fost confirmată și de rezultatele pozitive obținute : între marile zine și o serie brici și cooperative meșteșugărești există legături foarte strinse și rodnice ; organizațiile comerciale din mai toate o- rașele unde există fabrici de confecții, încălțăminte sau tricotaje au stabilit contacte directe cu acestea. Acțiunea se află, deci, pe un făgaș bun și se poate aprecia că evoluția viitoare va avea un curs ascendent, în ultima vreme insă au apărut u- nele fenomene de denaturare a sensului în care au . fost concepute i- nițial relațiile directe. Controalele efectuate de brigăzile mixte ale întreprinderilor și organizațiilor comerciale, care se ocupă de aprovizionarea cit și un sondaj crătoril M.C.I. între 10 martie—10 aprilie — acțiuni meritorii, dovedind că responsabilii acestui sector nu s-au mulțumit să inițieze o măsură utilă, ci veghează la înfăptuirea ei în spiritul în care fusese concepută — au dezvăluit anumite anomalii, interpretări greșite ale atribuțiilor acordate. Despre ce este vorba ?S-a observat, în primul rînd, că se practică o aprovizionare paralelă ; mărfuri care există din a- bundență in depozite sînt procurate direct și de către reprezentanții comerțului cu amănuntul. In loc să se completeze fondul de marfă existent cu acele produse care lipsesc, se acceptă oferte ale fabricilor la sortimentele care prisosesc. Depozitul I.C.R.T.I.-Bucu- rești de pildă, deținea la începutul primului trimestru al acestui an peste 20 000 de costume de toate felurile; 7 000 dintre acestea fuseseră contractate la cererea O.C.L. Confecția. Dar, nefiind obligată prin lege, amintita organizație comercială nu a ridicat costumele pregătite. S-ar fi putut chiar crede că nu mai era nevoie de ele, dacă în același timp C.C.T.B. n-ar fi livrat direct aceleiași O.C.L. 3 300 costume... Asemenea operațiuni au avut loc pe scară largă, de vreme ce, numai in trimestrul IV al anului trecut, combinatele de confecții au „plasat" astfel circa 100 000 de costume peste cantitățile contractate. Rezultatele au fost de bună seamă excelente pentru indicatorii de plan ai fabricilor, dar în comerț efectele au fost opuse : cantitățile amintite au stat în depozite pină în aprilie, pentru a-și găsi cumpărători. Tot la I.C.R.T.I.- București, 80 000 de perechi de pantaloni de doc mai așteaptă încă să ajungă in magazine. Vor aștepta, probabil, mult și bine, pentru organizațiile și întreprinderile comerciale au, în privința partenerilor, preferințe cel puțin ciudate : O.C.L. - Confecția ridică pantaloni de doc de la fabrica din Călărași, iar I.C.S.- București... de la cooperativa „Viața nouă" din Orăștie. în același spirit

maga-Intreagă de fa-

rețelei.

„întreprinzător", O.C.L.-Buzău face o „achiziție" formidabilă : la sfîrși- tul iernii cumpără... broboade, valoare de o sută de mii de la fabrica „8 Martie" din Neamț. La O.C.L.-Botoșani, Tg.-Jiu, O.C.L.-Caracal ș.a.
în lei, de Piatra O.C.L. s-au preluat, prin relații directe, importante cantități de mărfuri, deși bazele au stocuri la aceleași produse. Am căutat explicația acestui tip de preferințe ; argumentele ce ni s-au oferit nu sînt însă serioase. Astfel, directorul unei întreprinderi comerciale a căutat să ne convingă că transportul pantalonilor ar fi mai rentabil pe distanța Orăștie- București decît între două cartiere bucureștene. Adevărata explicație

capitolul „greu vandabile" mai figurează : 3 000 de perechi de pantofi balerini, confecționați din p.v.c. — o cantitate demnă de producția industrială — purtînd marca unei „celebre" firme : cooperativa din comuna Fierbinți, Județul Ilfov; 500 de fuste din imitație de piele, provenind de la un producător la fel de „experimentat" — cooperativa „Borcea" din Fetești ; peste 2 000 de șepci din stofă cu mare vechime în stoc ; 4 500 de perechi ghete pentru femei confecționate Ia cooperativa „Meseriașul" din Gherla și 3 500 perechi de la fabrica „Cr!șul“-Oradea vin să se alăture altor aproape 4 000 existente în stoc. Șl lista

0 promisiune 
cu scadență 

apropiată

Chilipiruri
pentru
stoc!

efectuat de lu- însă alta : unele fabrici, dor- să-și îndeplinească planul cît lesne, produc serii cit mai din același produs — uneori să aibă comenzi, ceea ce con-

că
nouă" din Orăștie. în

este nice mai mari fără travine flagrant recentei legi a contractelor — i să le plaseze, sînt relațiile merciale sînt colo exigența mai există și recepție care impune anumite condiții de calitate. Și, după cum se vede, încercările de acest fel nu sint fără succes. Direcția de resort din M.C.I. ne informează că valoarea mărfurilor „plasate" în afara contractelor se ridică la multe sute de milioane de lei.Ce s-ar outea face pentru prevenirea acestui adevărat flagel, profund dăunător aprovizionării ? In primul rind, să fie mai ferm controlată respectarea de către producători a legii : să nu se mai fabrice nimic fără de contract. în al doilea rind, organizațiile și întreprinderile comerciale să fie obligate să ridice din depozite mărfurile pentru care, înainte de contractări, formulează cereri către baze. în prezent sînt prea dese cazurile cînd sortimentele cerute la contractări lipsesc din comenzile magazinelor către depozite.Relațiile directe mai sînt folosite, în mod abuziv, de unii producători pentru plasarea a tot felul de ciurucuri, mărfuri de cea mai proastă calitate, pe cate nu au îndrăzneala să le prezinte la contractări. De mirare e că s-au găsit în comerț oameni creduli, lipsiți de exigență, care să accepte asemenea oferte, însă dacă producătorii au reușit să-l păcălească pe unii comercianți, aceștia din urmă nu au mai obținut aceeași „performanță" în fața cumpărătorilor. „Chilipirurile" au intrat direct la „greu vandabile". O scurtă din imitație de piele — produs al C.C.T.B. — de calitate îndoielnică, necontractată din această cauză, apare în 120 de exemplare la Deva, în alte sute — la Pitești, Hunedoara etc. Viteză de vînzare — cam una pe zi. Tot la Deva, fa

iar abia apoi încearcă . Și cea mai sigură cale 1 directe : bazele co- ocolite. deoarece a- este mai mare, ba un compartiment de

nu se încheie aici. Se înțelege că a- cest balast împovărează activitatea lă a velor organizații și întreprinderi, fonduri importante rămînînd blocate în dauna reîmprospătării continue a ofertei făcute publicului. Iată cum o idee excelentă a fost în asemenea măsură denaturată pe parcursul aplicării ei, încit s-a transformat tocmai în opusul ei. Adevărul este că nu reprezentanții ministerului ar fi trebuit să descopere asemenea anomalii, ci apariția lor ar fi fost firesc să fie împiedicată și chiar prevenită de către direcțiile comerciale județene, de cei care răspund, în cadrul comitetelor executive ale consiliilor populare, pentru buna funcționare a rețelei comerciale. Se vădește și în acest caz că organele locale nu-și iau întotdeauna in serios rolul, atribuțiile lărgite ce le revin, așteptînd intervenția forurilor centrale, în loc să acționeze din proprie inițiativă.Evident, relațiile directe trebuie încurajate. Sînt atîtea de făcut pentru a-i mulțumi pe cumpărătorii din fiecare județ, din fiecare spune că încă dc- necesară.de

comercia- respecti-

/

Felicitări 
gospodarilor

ne 
din

Numeroase scrisori 
aduc la cunoștință, 
toate colțurile țării, vești in legătură cu hărnicia 
șl strădania neobosită a 
unor gospodari de a în
frumuseța continuu ora
șele și satele patriei, de 
a le îmbrăca în haină 
nouă. Una din acestea 
a sosit recent de la Ni- colae Bițu din 
județul Olt i

„Chemării la 
rea patriotică 
de locuitorii i 
Slatina și 
biceni l-au răspuns 
te orașele și satele 
dețului. în urma adună
rilor populare ce au avut 
loc în toate localitățile a 
rezultat că în cursul a- 
cestui an, în județ se 
vor putea realiza cu spri
jinul cetățenilor lucrări 
de gospodărire și înfru
musețare ce depășesc 51 
milioane let. Acum, după 
4 luni de activitate, lo
cuitorii județului nostru 
se pot mîndri cu un bi
lanț rodnic, din care 
cuim cîteva cifre : 
mp de străzi noi 
struite, 35 000 mp 
tuare noi, 383 km muri construite și între
ținute, 126 ha de zone și 
spații verzi amenajate, 
239 000 arbori șt arbuști 
plantați, 509 podețe con
struite sau reparate ele. 
Valoarea lucrărilor efec
tuate în această perioa
dă se ridică la aproape

25 milioane lei. Cele mai 
bune rezultate au fost- 
obținute de orașele Sla
tina și Corabia, precum ți de comunele Grojdi- 
bod, Scornicești, Izbi- 
ceni ți Radomirești".

Vești care ne bucură. 
Felicitări gospodarilor din 
județul Olt I

Comerțul nu urca 
șl la munte?

Slatina,

intrece- 
adresată 

din orașul 
comuna Iz- 

toa- 
ju-

spi- 
l 100 
con-
tro- 

dru-

5.
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alimentara ÎS km- '
LEWmE $» FRUCTE 31 KM. /

muncitori 
foresti- 
Barna- 
iudețul 

des-

din exploatările 
ere Dornișoara, 
ru și altele 
Suceava ne 
pre unele 
ce privește 
rea cu produse alimenta
re a magazinelor în aceste locuri :

„Brinza telemea a 
nit o raritate, iar 
nea. cind re aduce, 
veche, uneori mucegăi
tă Este posibil ca une-

din
scriu 

neajunsuri in 
aproviziona-

aflate

deve- 
pîi- 
este

oraș, îneît se poate relațiile directe sînt parte de dezvoltarea Dar extinderea acestui tip relații nu trebuie să se facă cu orice 
preț Derogări de la calitate' nu se pot face, indiferent de căile de a- provizionare. Legea contractelor, legea cu privire la calitatea produselor conțin obligații clare în ce privește resoectul pe care atît producătorii. cît și comerțul îl datorează cumpărătorilor.

Rodica ȘERBAN

„Exodul* populației spre locurile de agrement este secondat îndeaproape de inițiativele alimentației publice, ceea ce, in general, este lăudabil. Ar mai fi, desigur, multe de adăugat aici, dar nu despre asta e vorba, ci despre faptul că se manifestă încă prea multă lipsă de respect pentru aspectul acestor locuri, ca atenția să nu fie atrasă, iar bunul simț — violentat. Vă invităm, așadar, la o scurtă plimbare pe insula trandafirilor din parcul Herăstrău. Cu totul absorbit de frumusețea priveliștii, te trezești deodată in fața u- ,nui insolit element de decor : două așa-zise instalații de grătar, așezate sub un pilc de arbori, drept în mijlocul aleii cu trandafiri. Ruginite, hide, cu a- coperișul într-o rină ca o căciulă de om beat și cu burlanele turtite, cele două „ornamente" amintesc de cuptoarele din poveste, scoase în calea fetei moșului să-i pună la încercare hărnicia. Pe o rază de multe zeci de metri, in iarbă, pe lespezile de piatră și în pietrișul aleilor sint împrăștiate etichete și capace de la sticlele de bere, hîrtii, cartoane. O priveliște de-a dreptul dezagreabilă, pricinuită nu atît de insensibilitatea publicului, cît de lipsa coșurilor în care să se fi aruncat toate aceste resturi ; nimeni nu poate fi obligat să-și transforme buzunarele în ‘ de gunoaie...Hibridizări asemănătoare naturii, datorate neglijenței _ podarilor, pot fi întîlnite și la Snagov ca și în multe alte locuri spre care bucureșteanul sesimte atras.„Tabloul" descris și completat de imaginea de mai jos sperăm să determine municipalitatea să ia o hotărîre : ori să se extindă sistemul și, ca atare, să se introducă tamburi pentru prăjitul floricelelor în holurile pardosite cu marmură ale teatrelor de dramă, ori, așa cum de fapt am dfbri, să site ia măsuri pentru ca parcurile și celelalte zone de agrement din Capitală și din jurul ei să nu mai arate ca maidanele măturate doar de vînt. ci ca niște locuri civilizate, unde oameni civilizați vin să respire aer curat, în mijlocul naturii.

ladăale gos-

R. S.

Concluziile confruntării unor conserve de legume cu normele interne de fabricație au constituit subiectul unui articol publicat de ziarul nostru. Consemnam atunci abateri de la prevederile acestor norme, abateri ce influențau negativ calitatea produselor respective. Zilele trecute, Direcția generală de îndrumare și control a producției dih Ministerul Industriei Alimentare ne-a trimis, sub semnătura directorului general, ing. Eugen Luca, un răspuns referitor la acest articol:„Deficiențele calitative relatate sînt adevărate. în scopul eliminării lor s-au luat următoarele măsuri : 1. instruirea în perioada 1 martie — 15 mai a tuturor cadrelor din fabrici în ceea ce privește activitatea ce urmează a o efectua pe linie de aprovizionare cu materie primă, respectarea prevederilor tehnologice, controlul de calitate de laborator, depozitarea și expedierea produselor finite; 2. pregătirea și stabilirea definitivă a muncitorilor permanenți pe locu- rile-cheie de muncă ale procesului tehnologic și înființarea obligatorie de puncte fixe de control ; 3. dotarea, pină la începutul campaniei de producție, a laboratoarelor cu aparatura șl reactivii necesari efectuării analizelor impuse de un control de Calitate operativ și eficace ; 4. igienizarea permanentă a fabricilor de conserve prin instruirea întregului personal și înființarea de echipe specializate și dotate cu utilajele, ustensilele și substanțele necesare menținerii ei ; 5. prelucrarea cu tot personalul fabricilor de conserve a prevederilor legii privind asigurarea și controlul calității produselor.Asigurăm redacția că problemele prezentate în articolul respectiv privind calitatea vor fi un îndreptar în activitatea de viitor a fabricilor de conserve, a combinatelor industriei alimentare și a direcției conservelor din Ministerul Industriei Alimentare".

telemea fabricată și livrată de către Industria laptelui din Piatra Neamf, au fost cercetate și vinovății — sancționați. De asemenea, au fost sancționați cei găsiți vihovați de calitatea necorespunzătoare a brînzei de vaci livrată de către Fabrica de produse lactate din Bacău.2. Sancțiunile aplicate celor responsabili de abaterile de la normele de calitate au fost prelucrate în toate fabricile din industria laptelui.3. în cursul lunii aprilie s-a organizat un instructaj teoretic și practic la Fabrica de brînzeturi din Slatina, cu participarea maiștrilor de specialitate de la toate fabricile din țară. S-a stabilit un sistem o- mogen de producție.4. Cu privire la calitatea materiei prime, care condiționează în mare măsură calitatea produselor, s-au inițiat acțiuni de control și îndrumare practică a unităților furnizoare pentru a se obține și livra lapte de mai bună calitate. Desigur că în această problemă este necesar sprijinul organelor Ministerului A- gricuiturii și Silviculturii, care trebuie să tivității ținut și pună pe primul plan al ac- lor și livrat calitatea laptelui ob- industriei".

va
Ce gust 
avea menta

„modernizată**?

S
e aud din ce In ce mai des expresii ca „încordare nervoasă", „tensiune psihică", „sindtom de suprasolicitare", „surmenaj intelectual", „astenie nervoasă"... Dincolo de cuvinte există o realitate incontestabilă : exigențele și răspunderile sporite ale vieții moderne ce depășesc capacitatea de adaptare neuropsihică a multor persoane. O- bligația de a rezolva, într-un tempo trepidant, o serie de probleme fără timp suficient de reflexie, cursa împotriva ceasului, dispersarea a- tenției între trei-patru solicitări concomitente și Urgente sînt situații tipice și frecvente pentru foarte mulți oameni. Soluția, sau mai bine- zis paliativul, destinat să contracareze atari situații : o 'ceașcă-două, poate chiar trei, de cafea... și, în- tr-adevăr, activitatea intelectuală pare să devină mai rapidă și mai eficientă, atenția pare să se distribuie mai ușor, în timp ce senzația de oboseală pare să dispară.Ce este adevăr și ce este aparență în toate acestea? De regulă, o ceașcă medie de cafea conține 100—150 mg cofeină, aproape doza unei fiole. Efectele acestei substanțe nu se limitează totuși la favorizarea exclusivă a activității nervoase. Ea accelerează bătăile inimii, produce vasodilatație coronariană, deci o mai bună irigare a cordului, stimulează secreția gastrică, are efecte diuretice, cresc intensitatea metabolismului șl consumul global de oxigen. Uneori, augmentarea excitabilității nervoase poate duce, la persoane predispuse, la o ușoară creștere a tensiunii arteriale.Nevoia și consumul de stimulente au crescut în ultimul timp pretutindeni în țările cu civilizație de tip industrial. Este suficient să arătăm că producția mondială de cafea a depășit 3’/2 milioane de tone în anul 1968—69. Dar, paralel, a crescut și consumul de tranchilizante, deconectante și somnifere, ajungînd în unele țări la multe mii de tone anual. Și la noi, consumul de meprobamat, napoton sau diazepam este în creștere, după cum în creștere este consumul de cafea, mai ales cu forma ei cea mai ușor de preparat, dar și mai concentrată, a cafelei instantaneu solubile. Nu cumva cele două aspecte nu sint de fapt decît fața și reversul aceluiași fenomen ? Nevoia imperioasă de sporire a eficienței și vigilenței intelectuale în prima parte a zilei, duce lă un consum abuziv de ca-

Brinza va fi
scoasa

din burduful
neglijențeiîntr-un recent articol — „Brînză bună din burduful... neglijenței ?“ — apărut în ziarul „Scînteia" din 9 aprilie 1970, se aduceau la cunoștință cititorilor o serie de exemple care atestau că, adesea, normele interne, standardele sint nerespectate, produsele ajungînd pe piață cu o altă valoare decît aceea la care sint obligate întreprinderile. Zilele trecute am primit răspunsul direcției industriei laptelui din Ministerul Industriei Alimentare, la problemele ridicate de ancheta ziarului. Iată, în rezumat, aprecierile acestei direcții :„Aspectele negative semnalate în articolul din ziarul „Scinteia“ cu privire la calitatea produselor lactate au fost reale, analiza calității produselor lactate constituie un serios sprijin pentru noi, avînd rolul să mobilizeze toți factorii de răspundere din sectorul industriei laptelui într-o acțiune de lichidare a lipsurilor semnalate, în vederea obținerii și livrării pentru consumul populației a produselor de bună calitate, corespunzătoare normelor din standardele de stat.Am dori, cu această ocazie, să Informăm ziarul „Scînteia" asupra unor măsuri ce au fost luate în vederea îmbunătățirii calității produselor lactate, în general, și a brînzei telemea, în special.1. Cazurile semnalate cu privire la conținutul de grăsime sub nivelul prevăzut de standard, la brinza

Pe linia preocupărilor redacției noastre de a analiza problemele legate de calitatea produselor se înscrie și articolul „Vă place menta cu gust de... săpun ?“. După cum se bănuiește chiar din titlu, era vorba de calitatea unor produse cosmetice : pasta de dinți și crema de tas. Răspunsul trimis de U.S. „Nivea" confirmă cele relatate în articol :„Ne asociem întru totul punctului de vedere formulat de autorul articolului, că existența pe piața românească a unor sortimente de paste de dinți care conțin săpun praf ca agent de spumare constituie un aspect învechit în acest domeniu, care inerent poate genera obiecțiuni calitative în cazul cind aceste paste se compară cu altele moderne". în continuare sînt înșirate cele 12 sortimente produse, menționîndu-se că din acestea 7 sînt modeme și modernizate, lucrate după o tehnologie aparte și că : a) „Fabrica, sprijinită de forurile competente din minister, a dovedit o serioasă preocupare pentru modernizarea treptată a pastelor de dinți și realizarea de noi sortimente moderne", b) „Fabrica stăpînește deplin tehnica fabricării pastelor de dinți moderne, întreaga tehnologie fiind pusă la punct”.Un lucru, totuși, nu înțelegem : dacă sint asigurate toate condițiile, cum se explică eclipsa calitativă a acestor produse aflate pe piață ? Sperăm că vom primi o explicație.Mai departe ni se spune că „problema calității cremelor de ras va constitui pentru noi obiectul unui amplu studiu. începind cu solicitări de îmbunătățire calitativă a materiei prime, a reconsiderării parfu- mării acestora, în aceleași limite ca șl aromatizarea pastelor de dinți, șl culminînd cu realizarea unor sortimente noi de creme de ras".In încheiere, pentru realizarea u- nbr produse de calitate — printre alte măsuri — se prevede : „colaborarea intenșă cu organele de specialitate din Ministerul Comerțului Interior, cu scopul de a asigura acțiunii noastre reușită deplină. De asemenea, vom discuta cu factorii competenți de specialitate de la Facultatea de stomatologie, urmînd a preciza anumite opinii formulate in articol de specialiști. Folosim a- cest prilej pentru a vă asigura de întregul nostru interes și de dorința de a fabrica produse care să placă consumatorilor. Cea mal bună garanție va fi însă calitatea superioară a viitoarelor produse.

ABUZUL
BE CAEEA!■ ■■

sfatul medicului

AM PRIMIT SCRISO ARE A DV.!
le produse alimentare să 
lipsească din depozite. 
Dar in același timp sin- 
tem convinși că golul în 
aprovizionare se datoreș- 
te faptului că gestiona
rii nu comandă mărfuri
le solicitate, iar cei în 
măsură să-i tragă, la 
răspundere pentru lipsa 
lor de interes nu o fac. 
Altfel nu se explică cum 
în magazinele din Vatra 
Dornei se găsesc din a- 
bundență salam, slăni
nă afumată, conserve 
etc., in timp ce in cile 
din gurile de exploata
re aceste produse lip
sesc Cu desăvîrșire sau 
se aduc stricate, fără pu
tința de a fi consumate.

Un lucru ciudat se pe
trece și in ce privește 
aprovizionarea cu legu
me și fructe. In loc de 
cartofi, fasole uscată, 
ceapă, fructe etc., raftu
rile sint doldora de sti
cle cu vin și rachiuri de 
cele mai variate tării. A- 
ceastă situație anormală 
am adus-o in nenumă
rate rinduri la cunoștin
ța organelor locale, a 
conducerii Uniunii ju
dețene a cooperației de 
consum, dar fără rezul
tat. Au venit, ce-i drept, 
în vizită, delegați ai con

sillului județean al sin
dicatelor, dar in afară de 
producție și de protec
ția muncii nu i-a.mai in
teresat nimic".

Nedumerirea 
unui dascăl 

de țară
într-o scrisoare primi

tă de la Uruc din 
iu (satul 
dețul Buzău, se 
lează :

„Sint singurul cadru 
didactic care locuiește în 
satul Păltineni, ceilalți 
profesori fiind navetiști 
Din păcate, nu am la dis
poziție decit o 
cameră, fapt care 
determinat să iau 
rirea de a-mi 
casă, pentru a 
bili definitiv 
sat. Cunoscind 
nostru sprijină 
rea de locuințe 
taie personală prin acor
darea de credite, 
buirea de terenuri, 
gurarea 
— așa 
teri se 
legea 
solicitat 
cale să-mi

profesorul Ion 
comuna Neho-
Păltineni), ju- 

semna-

singură 
m-a 

hotă- 
construi o 
mă 
in 
că statul 
construi- 
proprie-

sta- 
acest

atrl- 
asi- 

de materiale etc. 
cum de altmin- 
precizează si în 
nr. 9/1968 — am 

organelor lo- 
repartizeze.

un nou

in acest scop, un te
ren. Consiliul popular 
din comuna noastră nu 
dispune, așa cum mi 
s-a spus, 'de astfel de te
renuri, ci numai C.A.P. 
Aceasta, însă, mi-a răs
puns categoric că nu-mi 
poate pune la dispozi
ție vreun teren, deoare
ce nu există nici o re
glementare care să-i dea 
dreptul să vindă locuri 
de casă cadrelor didac
tice.

Eu — șl alții ca mine 
— vreau să rămîn în a- 
cest sat. pentru a fi a- 
proape de școala în ca
re-mi desfășor activita
tea. Este nu numai 
interesul meu, ci și
procesului de învăță
mânt. Cum pot fi, to
tuși, sprijinit pentru a-mi 
construi o casă în a- 
cest sat, ca să mă pot 
stabili definitiv în el ?“

tn legătură cu problema 
ridicată în această scri
soare. tovarășul Gheor- 
ghe Florică, directorul 
Direcției de gospodărie 
comunală și locativă din 
C.S.E.A.L., ne-a precizat 
următoarele : tn situația 
în care consiliul popular 
nu are terenuri construi- 
bile în vatra comunei, dar 
cooperativa agricolă de-

in 
al

ține astfel de terenuri, 
există posibilitatea unui 
schimb. Comitetul execu
tiv al consiliului popular 
județean, In conformitate 
cu art. 38 din legea nr. 57/ 
1968, de organizare a con
siliilor populare, poate 
iniția un proiect de de
cret pentru aprobarea 
schimbului între terenuri 
de stat șl terenuri pro
prietate C.A.P., situate In 
vatra satului. Consiliul 
popular pune terenurile 
primite de la C.A.P. la 
dispoziția cadrelor didac
tice, medicilor și altor 
specialiști care au locul 
de muncă în localitatea 
respectivă și doresc sa se 
stabilească acolo.

„Se construiește 
bloc de locuințe" — ni 
s-a spus. Dar, după ce 
au săpat o groapă imensă, 
constructorii au părăsit 
complet șantierul. Desco
periseră ceea ce întreg 
cartierul cunoștea de 
mult: că în aceste locuri 
unde se întindea odinioară 
lunca Dîmboviței, apele 
freatice sînt 
mică adîncime. 
tuși, că n-au 
blocul. Dar rău
sat groapa neastupată, 
care s-a transformat in
tr-o veritabilă baltă, 
populată, în cursul verii, 
de țînțari și de broaște.

la foarte 
Bine, to- 
construit 

că au lă-

Un aranjament 
cu... deranjamente

jamentelor, echipele de 
intervenție se deplasează 
foarte greu pe o aseme
nea distanță, ceea ce face 
ca, perioade lungi, satele 
ce aparțin de comunele 
Tismana și Padeș să fie 

■ lăsate pe întuneric. In 
plus, mai bine de 80 la 
sută din abonați se află in 
comunele
Gorj.

Avînd în vedere toate a- 
cestea, locuitorii celor 14 
sate au cerut întreprinde
rii de electricitate 
Craiova mutarea 
lui de
Baia de Aramă la Celei, 
care se 
locul zonei 
își desfășoară
Consider că 
temeinică și 
va determina

din județul

din 
centru- 

intreținere dă la

află în mij- 
unde centrul 

activitatea, 
o analiză 

obiectivă 
întreprin-

Din parc, în balta
„Sub Dealul Cotroceni- 

lor, in apropierea străzii 
noastre — ne scrie Constantin Visconti din Bucu
rești, strada dr. Grigore 
Romniceanu nr. 18, sec
torul 6 — a existat, de 
cind ne știm, un minunat 
părculeț, unul dintre cele 
mai atrăgătoare din Capi
tală. Intr-o bună zi ne-am 
pomenit că se instalează 
in parc lucrătorii unui 
șantier de construcție.

„De mai multă vreme 
— ne scrie Ion Schintee 
din comuna Tismana— 
Gorj — 14 sate ale ju
dețului nostru sint ra
cordate la rețeaua elec
trică al cărei centru de 
întreținere s-a hotărit, 
de către întreprinderea 
de electricitate Craiova, 
să fie la Baia de Aramă, 
județul Mehedinți.

Cu harta in față se poa
te vedea că localitatea 
Baia de Aramă este așe
zată la marginea dispozi
tivului de lucru, la zeci de 
kilometri față de comuna 
așezată la cealaltă extre
mitate. în cazul deran-

derea de electricitate 
Craiova să constate 
măsura propusă de 
este avantajoasă pentru
unitate și va duce conco
mitent la îmbunătățirea 
deservirii cetățenilor".

din 
că 

noi

fea, dar și la insomnie spre sfîrși- tul zilei. Aceasta, la rîndul ei, trebuie combătută cu un calmant, cum sint cele de: mai sus,, sau cu un somnifer. Somnul „încurajat" duce însă la . treziri dificile și la prelungirea somfib’lenței' in Cursiil dimineții. Soluția ? Este foarte simplă : o altă ceașcă, dacă nu două 1Ca și in alte privințe, limita dintre uz și abuz trebuie bine delimitată. O ceașcă de cafea de mărime rezonabilă, după masa de prînz este binevenită, atunci cînd congestia organelor digestive este însoțită de o oarecare scădere a irigației cerebrale, cu senzație de oboseală sau somnolență. O ceașcă de cafea luată în cursul dimineții, ocazional, înaintea unei ședințe obositoare sau după o noapte fără somn, este acceptabilă cu titlul de excepție. Dar sistemul celor 2 sau chiar 3 cești de cafea cotidiene, luate cu regularitatea cu care s-ar urma un tratament medical, depășește categoric limita dintre uz șl abuz.Excitarea nervoasă repetată produsă de abuzul sistematic de cafea, are o urmare obligatorie : senzația de oboseală tardivă este mai accentuată, însoțită de o Irita- billtate nervoasă obiectiv nemotivată și de un somn agitat și întrerupt. Operațiile intelectuale de finețe nu sînt favorizate de a- buzul de cafea, contrar aparențelor.în ce privește sfera vegetativă, efectele abuzului de cafea sînt evident nefavorabile. Obiceiul, din păcate foarte răspîndit, de a începe ziua cu o cafea și o țigară, stimulează secreția și activitatea stomacului „în gol", ceea ce produce senzații de arsuri și regurgitări acide ; cu timpul, aceasta duce la apariția gastritei și, la persoane predispuse, la apariția sau recidiva ulcerului gastric sau duodenal. Aceste efecte sînt mai accentuate după cafeaua rapid solubilă (de tipul nescafe), care este mai concentrată. Nici chiar cafeaua descafeinizată ce se găsește în comerț nu este lipsită de . efecte excito-secretoase, explicate prin acțiunea anumitor produse rezultate din prăjirea boabelor. Pe de altă parte, palpitațiile provocate de abuzul de cafea și creșterea, deși ușoară și inconstantă, a tensiunii arteriale sînt efecte de evitat, mai ales în cazul bolnavilor cu tulburări de ritm cardiac sau cu hipertensiune arterială.Spectaculoasa evoluție a omului ca specie, pînă la treapta de homo sapiens, n-a avut Joc, printre altele, pe seama unei alimentații în care excitantele erau prezente, ci dimpotrivă. Aceasta n-a împiedicat dezvoltarea scoarței cerebrale și a capacității intelectuale. Dacă mediul creat de civilizația contemporană impune omului o readaptare, ea nu se va putea în nici un caz face prin desconsiderarea sau depășirea limitelor biologice.Eficiența profesională și socială impune crearea și reorganizarea timpului liber, compensarea tensiunii nervoase prin destindere în aer liber, prin odihnă așa-zis activă, care solicită armonios musculatura, circulația și respirația, redind omului mediul din care provine și care l-a creat : natura. Efectele se fac simțite curînd : capacitatea de efort intelectual crește, în mod firesc, fără „stimulenți". Ritmul natural dintre efort și repaos trebuie respectat ca unică soluție de prevenire a surmenajului și de sporire a puterii de muncă — adevăr care impune o anumită economie Și organizare a timpului liber.
Dan SDROBICI 
doctor în medicinâ 
medic primar 
la Spitalul Brâncovenesc

*v
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LA TÎRGU-MURES
9

Oamenii înfruntă 
cu îndrăzneală 

și curaj 
furia apelor 

dezlănțuite
Orașele Tîrgu-Mureș, Reghin Luduș, numeroase localități din județ trăiesc momente dramatice. Zburăm deasupra luncii Mureșului. Sub noi, la stingă și la dreapta, învolburarea de ape clisoase ce și-au părăsit matca, se scurg nepotolite peste timpuri. Trecem pe deasupra satelor unde ulițele au fost transformate în canale, peste pămînturi pe care nu se mai văd nici griul, pînă acum frumos, nici culturile abia răsărite, zărim ici- colo porțiuni de autostradă sub apă. Este primul contact pe care-1 luăm cu calamitățile ce s-au abătut, începind de marți, peste județul Mureș.La ora 2 după amiază postul local de radio transmite un apel pe care apoi îl va relua din oră în oră prin care cetățenii sînt informați că autoritățile au luat toate măsurile posibile impuse de împrejurările excepționale și îi cheamă să-și păstreze calmul și să acționeze, ca un singur om, pentru a asigura salvarea vieților omenești și a bunurilor amenințate.Pe baza măsurilor stabilite de conducerea partidului, de guvern, organele locale au primit imediat un prețios sprijin, mijloace tehnice de luptă împotriva calamităților.La sediul comitetului județean de partid, acolo unde este instalat comandamentul special, aflăm primele amănunte : în cursul nopții, apele Mureșului și ale afluenților săi, alimentate de ploile ce cad în această primăvară ca și, probabil, de ultimele zăpezi ce s-au topit în munți, au crescut cu repeziciune și în scurtă vreme au ieșit din albie. în răstimp de numai 4 ore, Mureșul a crescut cu 1 metru și jumătate. împrejurarea, mai mult detit neobișnuită (o asemenea inundație nu este cunoscută in istoria acestor locuri), a făcut ca, în ciuda alarmei care s-a dat încă în primele ore, situația să devină, ceas cu ceas, mai gravă.în minutul în care transmit, un elicopter survolează perimetrul inundat, eulegîndu-i pe cei care a-au refugiata în poduri și pe acoperișurile caselor. Alte elicoptere sînt în zbor spre județul Mureș. în întreprinderile orașului se construiesc, prin toate mijloacele pe care oamenii le au la îndemină, zeci și zeci de plute, instrumente operative de mare eficacitate. Au intrat „în luptă" unitățile militare din regiune. De la ofițer la soldat, toți fac dovada unor excepționale calități ostășești, omenești. Intervențiile lor impresionează prin promptitudine, curaj, îndrăzneală, întregul aparat de partid și de stat este mobilizat, salvarea oamenilor și a bunurilor avînd prioritate absolută față de orice alte sarcini.

De la Departamentul 

transporturilor auto, 

navale și aeriene
Ca urmare a inundațiilor și precipitațiilor abundente din ultimele zile, circulația rutieră și feroviară a suferit perturbări în unele zone ale țării.Departamentul transporturilor auto, navale și aeriene comunică suspendarea temporară a circulației tuturor categoriilor de vehicule și autovehicule pe următoarele trasee : DN. 1 C Baia Mare—Dej—Cluj, DN. 11 orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej— Bacău, DN. 12 Sf. Gheorghe—Miercurea Cluc—Gheorghieni, DN. 13 Sighișoara—Tg. Mureș, DN. 13 A Sără- țel—Odorhei, DN. 14 B Teiuș-Blaj, DN. 15 Reghin—Toplița, DN. 15 A Reghin—Sărățel, DN. 18 Cluj—Reghin, DN. 17 Beclean—Bistrița, DN. IT B Vatra Dornei—Poiana Teiului, DN. 18 Sighetul Marmației-Borșa.Se menține provizoriu întreruptă eirculația tuturor trenurilor de călători și marfă pe liniile Satu Mare— Baia Mare, Dej—Beclean, Salva—Ilva Mică—Floreni—Vatra Dornei, Salva—Vișeul de Jos—Valea Vișeului— Sighetul Marmației, Beclean—Măghe- ruș Șieiu—Sărățel—Bistrița, Sărățel— Deda, Deda—Reghin—Tg. Mureș, Praid—Tîmăveni, Odorhei—Vînători, Cîmpia Turzii—Turda, Turda—Abrud, Lenchința—Mieșul de Cîmpie, Len- chința—Band, Band—Tg. Mureș, Praid—Tg. Mureș, Șomcuța Mare— Ardud și Ulmeni—Sălaj—Cehul Sil- vaniei.Au fost luate măsuri pentru redarea cit mai grabnică în circulație a acestor artere. (Agerpres) 

Cadrele de conducere din fabrici, uzine, din cooperative agricole de producție, din întreprinderi agricole de stat stau zi și noapte la posturi. Către județul Mureș au pornit, din județele învecinate, zeci de tone de produse alimentare.Comandamentul special, un adevărat stat major al luptei împotriva calamității, primește, minut de minut, relatări de pe cuprinsul județului și ia, minut de minut, deciziile ce se impun.— în cartierul Aleea Carpați din Tirgu-Mureș apa a ajuns la etajul I al blocurilor.— La Gurghiu au fost evacuate peste 100 de familii.— Pe acoperișul cooperativei „Lemn-Metal“ din Reghin, 30 de oameni așteaptă să fie salvați.— între Viforoasa și Fîntînele, șoseaua este la doi metri sub apă.— La Sîngiorgiu de Pădure a fost salvat tot șeptelul.— Legătura telefonică cu Alunlș întreruptă.S-au întrerupt și bună parte din legăturile telefonice la Tîrgu-Mu- reș.Vești... Adevărate comunicate de pe frontul de luptă împotriva inundației, front pe care bătălia este dură. încă din cursul nopții, acțiunile au fost stabilite și toți factorii de răspundere au primit indicații precise. Pentru fiecare situație nouă apărută sînt stabilite măsuri urgente de intervenție, se trimit echipe de salvare. Toate mijloacele de luptă sînt din plin folosite. La sediul comitetului județean de partid se dezbat măsurile ce trebuie luate în cursul nopții de miercuri și a zilei de joi.Ca un singur om, cetățenii Mureșului duc fără răgaz o bătălie dură cu natura dezlănțuită. Nici unul nu-și precupețește eforturile, care se concretizează în vieți omenești salvate, în bunuri scăpate de furia apelor, in evitarea unor pagube și mai mari.Bătălia împotriva elementelor naturale dezlănțuite a ajuns la punctul ei cel mai fierbinte. La ora tind transmit (orele 18), apele continuă să crească. Dar, o dată cu ele crește și dîrzenia oamenilor, cresc puterile lor, crește solidaritatea umană, care în aceste împrejurări excepționale dă un examen cu adevărat excepțional.George-Radu CHIROVICIORA 19 : O veste irupe la comandamentul special : nivelul a- pelor a început să scadă in amonte. Fețele se luminează. Noaptea va fi deci mai calmă decit prevedeam acum un ceas. Măsurile luate iși dovedesc în continuare eficiența. Cu această perspectivă, peste Mureș se lasă seara.

(Urmare din pag. I) mene" în acest domeniu atit de complex, fără ca ele însele să manifeste inițiativă în investigarea, cunoașterea temeinică a propriilor resurse de a se dezvolta calitativ șl numeric. Ca urmare, le-am ajutat tocmai In direcția clarificării modalităților de desfășurare a activității pentru întărirea organizațiilor de partid, inițiind, cu participarea membrilor comitetului județean de partid, analize temeinice, în toate organizațiile de bază, ale căilor de perfecționare a a- cestei activități.Ca atare, am reușit să impulsionăm eforturile acestor organizații de bază și, totodată, ne-am aflat in posesia unor utile concluzii pentru însăși activitatea noastră, principala dintre ele constind în necesitatea asigurării unei strinse legături intre procesul de întărire a rindurilor organizațiilor de partid și contextul general al sarcinilor ce revin fiecărui loc de muncă. Aceasta inseamnă, în fapt, a privi activitatea de primire în partid în raport nemijlocit cu problemele spe^ cifice domeniilor respective, cu măsura în care sînt înfăptuite sarcinile specifice acestora. Experiența a arătat că lipsa unor organizații de partid puternice în unele cooperative a- gricole de producție amintite a îngreunat mobilizarea eforturilor cooperatorilor la îndeplinirea planurilor de producție, a dăunat exercitării unui control exigent al organizațiilor de bază asupra muncii consiliilor de conducere privind respectarea principiilor democrației cooperatiste, a cerințelor Statutului C.A.P.Totodată, biroul comitetului județean de partid urmărește înlăturarea mentalității anacronice potrivit căreia problemele legate de întărirea organizațiilor de partid de la sate pot fi puse pe ordinea de zi numai în perioadele de „acalmie", cînd pe agenda organizațiilor de partid nu se află alte probleme presante. Or, tocmai campaniile agricole, largile acțiuni de masă pentru întărirea economică a cooperativelor agricole, extinderea lucrărilor de irigații ș! îmbunătățiri funciare etc. creează cele mai bune condiții pentru a „depista"

Creșterea dimensiunilor economiei naționale, accelerarea ritmului de introducere în producție a rezultatelor revoluției tehnico-științifice contemporane, dezvoltarea activității de export, necesitatea sporirii gradului de eficientă economică atît la nivelul economiei, cit și la cel al fiecărei întreprinderi, impun ca o cerință obiectivă perfecționarea continuă a mecanismului funcțional al economiei și a pirghiilor cu care statul înfăptuiește politica economică a partidului. Pornind tocmai de la a- ceste considerente. Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1967 și, mai recent, Congresul al X-lea al partidului au precizat direcțiile în care se impune să fie îmbunătățită calitativ activitatea de planificare, a- preciind că aceasta este nemijlocit legată de perfecționarea instrumentelor de cunoaștere și analiză a realităților din economie pe baza introducerii pe scară tot mai largă a metodelor moderne de calcul.Spunînd aceasta, se are în vedere realitatea că, într-o economie care se dezvoltă în ritmuri susținute și se află in plin proces de modernizare, cum este economia românească, proporțiile dintre ramuri se modifică continuu, în vreme ce crește interdependența dintre ele. Desigur, caracterul tot mai complex al relațiilor economice ce se stabilesc între ramuri și subramuri îngreunează considerabil cunoașterea modului de formare și u- tilizare a resurselor de bunuri și servicii — și aceasta datorită în primul rînd faptului că metodele clasice, statistice și de plan folosite în prezent se dovedesc insuficiente pentru reflectarea detaliată și corelată a legăturilor și interdependențelor multilaterale existente în cadrul economiei. Tocmai acest neajuns l-au avut în vedere documentele Conferinței Naționale a P.C.R., care au subliniat necesitatea de a se folosi instrumente mai perfecționate pentru caracterizarea dezvoltării economiei în ansamblu și pe fiecare ramură, a relațiilor interramuri și intre diferite laturi ale procesului de producție, de a se intensifica activitatea in direcția determinării raporturilor de interdependență care se formează in mod obiectiv in economie și pentru modelarea proceselor economice".La puțin timp după trasarea acestei sarcini de către conducerea da partid, un colectiv format din specialiști care lucrează în organele centrale de sinteză, ministere, institute de cercetări și alte organe economice centrale au luat în studiu problema elaborării balanței legăturilor dintre ramuri. Prin aceasta se creează condiții pentru îmbogățirea și modernizarea metodelor actuale de analiză economică de planificare. Pentru a înlătura orice confuzie este necesar să precizăm că balanța legăturilor dintre ramuri nu este un simplu tabel statistic, ti constituie un amplu și complex model econo- 
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LA UZINA DE SUPERFOSFAT Șl ACID SULFURIC NĂVODA

Șantierul 

se tot reorganizează, 

restanțele „înfloresc*1 

văzînd cu ochii

Combinatul petrochimic din Pitești Foto t Gh. Vințilă
și pune la încercare pe oameni! cel mai înaintați, care dovedesc prin întreaga lor activitate și comportare că merită a fi primiți In rinduriie partidului.Faptul că au desfășurat munca po- litico-organizatorică de primire în partid nu izolat de preocupările lor curente și de perspectivă, ci în strîn- să legătură cu ele, cu întreaga muncă de partid, a determinat multe organizații de partid din satele județului, îndeosebi cele din Comișani, Corbii Mari, Dobra, Hulubești și Braniște, să obțină realizări remarcabile. O ase

Primirea de noi membri

menea grijă pentru Întărirea organizațiilor de bază s-a răsfrint, ia C.A.P. Crovu, de pildă, in creșterea rolului lor de forță mobilizatoare a țăranilor cooperatori în executarea In condiții optime a campaniilor a- gricole ; ca urmare, cooperativa a reușit să obțină anul trecut 6 000 kg porumb boabe la hectar pe o mare suprafață și 11000 kg de cartofi la hectar, să realizeze un venit, la suta de hectare, de peste o jumătate de milion lei.Biroul comitetului județean de partid este preocupat să-și perfecționeze el insuși modul de a conduce procesul de întărire a organizațiilor de partid, punînd cu deosebire accentul pe organizațiile de bază restrînse numeric din unitățile agricole socialiste mai slab dezvoltate, din brigăzile de 

mico-matematic care reflectă structura materială și cea valorică a,produsului social. Acest model permite să se cunoască modul în care se creează și se repartizează producția fiecărei ramuri în parte ; cît s-a folosit în interiorul ramurii respective pentru consumul său propriu, cît s-a transferat în celelalte ramuri, cît s-a utilizat pentru consumul final al populației, al instituțiilor din sfera neproductivă, pentru investiții și export, precum și in vederea asigurării stocurilor necesare. Cu ajutorul acestor informații se pot determina relațiile de interdependență tehnologică în care se află ramurile de producție, a căror cunoaștere aprofundată în sistemul informațional actual nu este posibilă. Concret, multiplele
O nouă pîrghie în aptivitatea 

de planificare a economiei naționale

legături ce se formează între ramuri pe ansamblul economiei naționale pot fi urmărite și exprimate cu ajutorul unor coeficienți denumiți coeficienții consumului direct și ai consumului total.Coeficienții consumurilor directe pe unități de produs, obținuți ca raport dintre consumul fiecărei ramuri și volumul total al producției, au o deosebită importanță pentru determinarea legăturilor directe dintre ramuri pe ansamblul economiei, pentru analiza reproducției produsului social, pentru planificarea economiei naționale, îmbunătățirea prețurilor și soluționarea altor probleme economice. Cît privește coeficienții consumurilor totale ei exprimă cheltuielile direcțe și indirecte ale unui produs pentru producția unei unități a altui produs în toate stadiile și treptele legăturilor tehnologice ale procesului social al reproducției. Pe baza acestor coeficienți actualizați și a proiectărilor privind volumul și compoziția produsului final din pe- 

producție, din școli etc. Diversele analize efectuate periodic de comitetul județean urmăresc să imprime a- jutorului pe care îl acordăm pe teren organizațiilor de bază un caracter diferențiat, înlăturindu-se, implicit, munca de îndrumare in general, ruptă de condițiile concrete și imperativele actuale ale construcției socialiste Ia sate.Evident, întărirea continuă a rîn- durilor partidului presupune o preocupare sistematică nu numai pentru creșterea numerică, ci, în primul rînd, pentru calitatea celor ce doresc 

să fie primiți tn partid. îndrumăm organizațiile de bază să se călăuzească cu consecvență după principiul că la primirea în partid criteriul fundamental II constituie calitățile politice, morale și profesionale ale celor ce solicită primirea în partid, întrucît numai inalta exigență principială față de aceste calități dă posibilitate fiecărei organizații de partid să-și îndeplinească sarcinile complexe ce ti revin in noua etapă de dezvoltare a societății noastre. In rinduriie organizațiilor de partid trebuie primiți acei țărani cooperatori care — prin hărnicia și dîrzenia eforturilor lor pentru întărirea economică a cooperativelor agricole, pentru sporirea producției agricole și dezvoltarea avutului obștesc, pentru ridicarea nivelului de civilizație al 

rioada planificată, se poate determina volumul produsului global necesar în fiecare ramură.Față de alte metode, utilizarea mecanismului balanței legăturilor dintre ramuri în elaborarea planului oferă o serie de avantaje considerabile, cum ar fi efectuarea mal rapidă a calculelor de fundamentare, posibilitatea elaborării mai multor variante de plan și asigurarea corelației acestora. Datorită faptului că balanța cuprinde date privind elementele valorii nou create în fiecare ramură și întreprindere, apare posibilitatea efectuării unor calcule mai aprofundate privind eficiența e- conomică a producției — la nivel macro și micro economic — a investițiilor, a comerțului exterior șl

r i’

Gheorgho GÎRDU
doctor în economie

altele. Totodată, datele balanței vor permite să se calculeze influențele îmbunătățirii salariilor, impozitelor sau prețurilor asupra cheltuielilor de producție și a beneficiilor din diferite ramuri. De asemenea, balanța va putea fi utilizată pentru analiza structurii producției și a prețurilor, în lucrările de formare, de reașezare și modelare a prețurilor, pentru determinarea productivității muncii sociale, pentru elaborarea unor modele de creștere economică și alte analize.Lucrările pregătitoare necesare realizării acestei acțiuni deosebit de complexe, fiind de acum încheiate, începe o nouă etapă care constă în culegerea datelor de la întreprinderi și alte unități economice și social- 

satului socialist — se afirmă ca oameni înaintați, militanți hotărîți pentru înfăptuirea politicii partidului. Iar această cerință nu se poate realiza decit prin cunoașterea aprofundată a oamenilor, confruntarea lor cu calitățile ce se cer unui comunist. Cu atît mai mult insistăm asupra a- cestor deziderate, cu cît nivelul scăzut de exigență al unor organizații de bază din comunele Ludești și Dăr- mănești a dus la primirea în partida unor oameni necorespunzători, care nu aveau calitățile morale, politice și profesionale cerute unui membru al partidului. Pe lingă lipsa de cunoaștere a oamenilor, pe lîngă absența preocupărilor de a-i supune unei temeinice confruntări cu obiectivele muncii de zi cu zi, o cauză a acestor neajunsuri a constat în superficialitatea cu care birourile organizațiilor de bază din comunele Mă- tăsaru, Șelaru și Gura Șuții au imprimat acestei activități de deosebită importanță politică un caracter administrativ-statistic. Or, trebuie să fie clar înțeles că, mai mult ca în orice alt domeniu, aici nu pot fi admise graba, pripeala, superficialitatea : trebuie să cintărim omul din toate punctele de vedere, să-l cunoaștem multilateral și, numai după ce ne-am convins intr-adevăr că merită, să-i acordăm înaltul titlu de membru de partid.Firește, constituind un proces complex, activitatea de primire în partid nu poate fi privită ca o acțiune care începe la o dată precisă și se termină la alta. Este vorba aici de un act de mare răspundere partinică, cu multiple valențe și aspecte înglobînd deopotrivă temeinica cunoaștere a oamenilor, precum și o largă, Intensă muncă educativă pentru sprijinirea acestora în însușirea trăsăturilor politico-morale proprii comunistului.în fața organizațiilor de partid de la sate stau obiective de mare importanță, sarcini cu vaste implicații economice și sociale. întărirea continuă a organizațiilor de partid, creșterea rolului lor conducător creează condițiile necesare spre a transforma aceste obiective în realități concrete, accelerînd progresul și Înflorirea satului socialist 

culturale, pe baza cărora se va elabora, pentru acest an, prima balanță a legăturilor dintre ramuri.Acțiunea de culegere a datelor reprezintă unul dintre aspectele ho- tărîtoare ale elaborării balanței legăturilor dintre ramuri, deoarece de calitatea acestora depinde realitatea diverșilor indicatori ai balanței care va sta la baza calculelor ce se vor efectua pentru fundamentarea planurilor și altor analize economice. Este de înțeles că unităților din economie li se solicită o largă colaborare care trebuie să se bazeze pe o adîncă înțelegere a obiectivelor majore pe care conducerea partidului le urmărește prin realizarea acestui important instrument de lucru în munca de planificare care este balanța 

L

legăturilor dintre ramuri. De aceea, este necesar ca toate unitățile să a- corde o importanță deosebită modului de culegere a datelor, întit a- cestea să fie cît mai exacte, iar strîn- gerea lor să solicite un volum cît mai redus de muncă.în unitățile raportoare pregătirea datelor pentru balanța legăturilor dintre ramuri comportă parcurgerea unor etape distincte de lucru, ale căror cerințe trebuie respectate cu strictețe. Una dintre lucrările de început, de o certă importanță, se referă la stabilirea ramurilor de producție ale fiecărei unități raportoare. Stabilirea greșită a ramurilor va denatura realitatea datelor privind conținutul și volumul producției acestora. O altă lucrare importantă o constituie înscrierea pe facturile emise și pe alte documente de livrare a codurilor ramurilor de proveniență a produselor și serviciilor livrate, așa cum sînt trecute In nomenclatorul ramurilor balanței. în

La Uzina de superfosfat și acid sulfuric du» Năvodari sînt în curs de realizare investiții de mare amploare, prin realizarea cărora această unitate a industriei chimice își va dubla în 197X capacitatea de producție. Primul obiectiv din actualul program de dezvoltare, al cărui termen de punere în funcțiune a expirat la sfîrșitul anului trecut, a intrat In exploatare la data amintită, după ce s-a recurs la tot felul de provizorate, la care însă nici acum, după mai bine de 4 luni, nu s-a renunțat definitiv. Ca urmare, producția acestei instalații moderne de mare capacitate se află sub semnul incertitudinii. Din ce cauză ?— Nu ne considerăm absolviți de orice răspundere, ne relata tov. Nicolae Grădinaru, directorul uzineL Unele utilaje și instalații mărunte achiziționate din import au fost aduse pe șantier cu întîrziere. Proiectantul, Institutul de proiectări pentru industria chimiei anorganice din București (I.P.R.A.N.), a revizuit cu încetineală unele soluții de montaj. Dar la toate acestea s-a adăugat un lanț întreg de neajunsuri provocate în ultimul timp de constructor — întreprinderea șantiere construcții- montaj din Brăila.într-o masivă listă sînt cuprinse peste 200 lucrări de calitate necorespunzătoare și omisiuni la cea de-a treia linie de acid sulfuric, pentru a căror remediere și execuție s-au fixat pînă acum 3—4 termene, nici unul Insă respectat. Montajul filtrului electric umed, de pildă, s-a făcut neglijent, fără să se asigure etanșeitatea. Utilaje necurățate înainte de montaj funcționează acum defectuos. Izolațiile, lucrările de canalizare și chiar betoanele turnate nu pot fi recepționate datorită calității sub orice critică.— Aceste neajunsuri — ne-a spus In continuare directorul uzinei — puteau fi de mult înlăturate dacă conducerea întreprinderii de construcții din Brăila ar fi răspuns prompt apelului nostru de a ne întîlni și a stabili împreună măsurile ce se impuneau. Or, aceasta a lăsat totul în seama șefului de șantier. Directorul întreprinderii de construcții a trecut de 2—3 ori în fugă pe la Năvodari, fără să rezolve nimic, în schimb ne-a anunțat că lucrările începute urmează să fie preluate de către întreprinderea nr. 12 construcții-montaj Constanța.O asemenea măsură este într-ade- văr binevenită pentru acest șantier și relativ ușor de realizat, ambele întreprinderi de construcții aparți- nînd aceluiași for de resort, Ministerul Construcțiilor Industriale. Dar o- perativitatea ce se impunea într-o asemenea situație a fost substituită de discuții interminabile. De aproximativ 5 luni de cînd se vorbește despre reorganizarea șantierului, aici s-au instaurat pe deplin neorînduiala și lipsa de răspundere. O parte din 

scrierea exactă a acestor coduri : facturi este de mare importanță, special pentru beneficiarii produsei care preiau codul în fișele de mag zie și pe documentele de consum grupează consumurile pe ramur de proveniență. întrucît codificai facturilor nu s-a făcut de la încep tul anului, este necesar ca pentru j rioada care a trecut această mur să fie făcută de consumatori cu a; torul nomenclatorului ramurilor ec nomiei naționale, utilizat la elat rarea balanței legăturilor dintre r muri pe 1970.Deosebit de importantă eigruparea pe ramuri de piveniență și pe ramuri de prodt ție a consumurilor de materiale servicii, atît a celor înregistrate < rect în conturile de producție, cît a celor cuprinse în articolele comp: xe de cheltuieli. Se poate aprecia această operațiune reprezintă chi de boltă a întregii acțiuni pentru i tocmirea balanței, atit ca volum muncă prin gruparea multitudinii 1 nurilor de materiale pe rafhuri proveniență, cit și prin importai pe care aceste consumuri o prezii în balanță. în sfîrșit, o ultimă lucrt de bază o reprezintă gruparea fad rilor emise pe grupele de benefici ai produselor și serviciilor din 1 murile producției materiale, inves țiilor, populației, instituțiilor și t portului. Determinarea corectă a gi pelor de beneficiari contribuie prezentarea reală, în balanță, a 1 partiției producției pentru consun productiv intermediar și pentru cc sumul final.Pentru desfășurarea în bune cond a acțiunii complexe de culegere a < telor este necesar ca absolut to; unitățile raportoare să rezolve o i rie de măsuri organizatorice leg de instruirea colectivelor ce vor p ticipa la această vastă acțiune. înti cît în ultima vreme ministerele alte organe economice centrale fost degrevate de o seamă de ai buții mărunte, este posibil și dorit ca acestea să consacre o at< ție sporită acțiunii de întocmire balanței.O ultimă etapă a elaborării balar cuprinde lucrările ce se vor efect pe plan central, In special in cur anului viitor, privind verificarea pregătirea datelor pentru calculat elaborarea tabelelor balanței, pul carea lor și efectuarea unor studii utilizare a acesteia la nivelul ecoi miei naționale.Sfera largă a problemelor șl co plexitatea lucrărilor impun efort comune din partea tuturor econom tilor din unitățile productive și j organele economice centrale pen elaborarea cu succes a primei bala a legăturilor dintre ramuri a ecoi miei românești. Prin aceasta se • asigura condițiile pentru folosirea nui instrument modern în munca planificare a economiei naționale

formațiile de lucru au părăsit• mult șantierul, iar diferitele ce: de utilaje, de personal pentru îr rirea asistenței tehnice au răi fără nici un răspuns. Cu atît i puțin au găsit ecou apelu repetate ale beneficiarului de se elimina provizoratele de linia a treia de acid sulfuric și d grăbi execuția la alte obiective, căror termen de punere în funcți se apropie și unde, în ultimul ti: s-au acumulat serioase rămineri urmă. în acest climat de incertiti ne și inoperativitate creat de așa- reorganizare nu este de mirare că șantierul din Năvodari activitatea desfășoară cu totul nesatisfăcător.— Ca să intrăm într-un ritm r mal de lucru — ne spune Gheorghe Nistor, șeful șantierului trebuie rezolvate nenumărate j bleme : completarea formațiilor lucru, deschiderea unor noi fron de lucrări, îmbunătățirea asiste: tehnice, asigurarea unui riguros c trol de calitate, dar nu știm cui ne adresăm pentru a primi spriji de care avem nevoie.într-adevăr, pe șantier totul c firmă cele relatate de șeful șantk lui. La linia de granulare a super: fătului, de exemplu, obiectiv < trebuie pus în funcțiune în semes II al acestui an, mai sînt de tui încă fundații. în ziua tind am fost șantier aici lucrau doar tițiva m citori necalificați la recuperarea u materiale de construcție. Deși ex front de lucru creat încă de anul cut, utilaje în valoare de aproapt milion lei așteaptă de mult sub ci liber să fie montate. Și la alte ob tive — cele două linii de acid fo: ric, instalația de superfosfat tripli care urmează să fie terminate 1971, se lucrează în ritm de melc. 1 mai în primul trimestru s-a acu: lat, la importantele restanțe existt înainte, un volum de lucrări net cutate în valoare de peste 7 milio lei. Dacă se va lucra în ritmul ultimele 3—4 luni respectarea teri nului de punere în funcțiune a no obiective industriale de la uzina Năvodari va fi iremediabil corni misă.Deocamdată, acest nedorit dezne mint mai poate fi evitat. In a sens, este necesară, înainte de or intervenția operativă a Ministeri Construcțiilor Industriale pentru i bilirea răspunderilor privind soi lucrărilor de la Uzina de superfo și acid sulfuric din Năvodari. I nind de la situația care s-a cr trebuie luate măsuri energice per sporirea numărului de muncitori cadre tehnice, pentru îmbunătăț dotării șantierului cu utilaje In ve rea intensificării ritmului lucrăr și recuperării grabnice a restanți acumulate.
Radu APOSTOL
corespondentul „Scînte
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Răspunderi editoriale
față de valorile 
fundamentale ale
literaturii noastre

,,Minerva" — numele uneia dintre liturile noastre cele mai importan- > — are, fără îndoială, rezo-■anțe simbolice, exprimînd metafo- ic rolul ce-i revine acestei instituții e cultură în configurarea climatului piritual al actualității, în împlinirea spirației omului zilelor noastre de a e apropia de universul de frumuseți 1 literaturii. Ne-am adresat criticu- al literar Aurel Martin, directorul diturii, solicitîndu-1 să ne vorbească espre locul specific pe care „Miner- 1“ îl ocupă în actualul peisaj edi- >rial, despre principalele ei indato- iri.— în contextul reorganizării sis- :mului nostru editorial, Editurii Minerva" îi revine importanta sar- ină a valorificării bogatului tezaur 1 literaturii române, inclusiv al elui folcloric. Este vorba de un te- aur înțeles nu numai ca o sumă a alorilor aparținînd trecutului, decivalorilor „clasicizate", ci și a ace- >r opere aparținînd contemporanei- îții, care, prin caracterul lor rezentativ, datorat nivelului înalt 1 realizării artistice, prin prestigiul obîndit au șansa de a intra în fonul de aur al literaturii române, ub acest aspect, „Minerva" este o ditură care consacră un scriitor, o peră, integrînd-o în șirul celor îai semnificative creații ale culturii oastne naționale.Spiritul de discernămînt, ținuta iințifică trebuie să guverneze, de :eea, întreaga noastră activitate, fie ; este vorba de edițiile critice, incite de un bogat aparat de note și imentarii, fie că este vorba de cele î mare tiraj, de o mai largă circu- ție. Cărțile pe care le tipărim — lăuzindu-ne după principii cum nt acela al valorii ideologice și tetice a creației artistice, al acce- bilității sale, al respectării ierar- el valorilor autentice, pentru a se ■ita orice fel de confuzii, sau ace- al îmbinării caracterului instrue- z-informativ cu cel educativ-este- ; — pot dobîndl în acest mod sem- ficația unui punct de reper pen- u cititor, atît în planul istoriei li- rare, cit și în cel strict estetic.— Privite dintr-o asemenea per- lectivă, care sînt obiectivele pe ire editura tinde să le realizeze în erioada imediat următoare, precumintr-un interval ceva mai ingat ?Colectivul editurii și-a în planul anului in

Convorbire cu criticul literar 
Aurel MARTIN, 

directorul Editurii „Minerva"

re-

înde-propus r______  curs,ar mai ales în cel pentru anul 1971, i-și structureze activitatea in așa ■1 incit programul cultural privind glorificarea tezaurului literar na; onal să cunoască noi cristalizări și oi inițiative, continuînd, se înțelege, t ceea ce a însemnat, în anii tre- iți, contribuție de substanță în a- sst proces complex și de lungă irată. Structurarea la care mă re- >r ne va îngădui ca, alături de iiții și lucrări de o deosebită lm- irlanță, dar de un interes relativ lai restrîns, întrucît se adresează în rimul rînd specialiștilor, să încre- Ințăm tiparului și alte tipuri de Iiții, care vor interesa un public cit iai larg, să stimulăm, totodată, 'lorescență în■redărilor de e literară.O serie care1, „Arcade",
O sensuri multiple a istorie, critică și teo-se va intitula, proba- va fi consacrată, ast- 1, capodoperelor literaturii române, xtul propriu-zis fiind însoțit de o îstfață cu caracter analitic. Altă rie — „Meșterul Manole" — va fi

dedicată capodoperelor literaturii populare, însoțite fiind, la rindu-le, de analize la obiect. Ambele serii — concepute ca serii de mare tiraj, cu un preț scăzut — vor contribui la formarea discernămîntului cititorului, a sensibilității artistice. Pe aceleași principii ale accesibilității și utilității — ne gîndim la zecile de mii de elevi, studenți, oameni de cultură, interesați de fenomenul literar — sînt concepute și unele serii de critică și istorie literară. Aș aminti, în acest sens, seria intitulată „Introducerea în opera lui...“, care va cuprinde eseuri de cel mult 200 de pagini, menite a-1 iniția pe cititor în problemele specifice ale creației u- nui anume scriitor. Vom publica, aici, lucrări mai vechi sau inedite, cum sint „Introducerea" în poezia lui Arghezi de Șerban Cioculescu, în poezia lui Ion Barbu de Tudor Via- nu, a lui G. Coșbuc de Octav Sulu- țiu, sau „Introducerea" în proza lui Nicolae Filimon de Dumitru Micu. O altă serie — „Confluențe" — va fi axată pe probleme de literatură comparată, ilustrînd raporturile literaturii noastre cu celelalte literaturi. Momentelor importante ale evoluției literaturii române, cit și temelor sale de o mai mare rezonanță, le va fi dedicată seria „Curente și sinteze", în timp ce lucrările apărute în seria „Fragmentarium" vor investiga aspecte concludente ale operei celor mai de seamă scriitori. In fine, pentru lucrările de exegeză de tip doctoral inițiem colecția „Universltas", iar cu un interesant volum de „Memorii", semnat de Demostene Botez, inaugurăm seria de memorialistică, în care, alături de amintiri, mărturii literare, confesiuni aparținînd unor scriitori contemporani, vor apărea „însemnările zilnice ale lui Titu Maio- rescu" sau „O viață de om“ de Nicolae Iorga ș. a. Evident, în afara acestor serii și colecții — și nu le-am epuizat pe toate cele ce figurează în planurile de perspectivă ale editurii — vom tipări și numeroase alte volume, în așa fel, îneît, în mai diverse zone tre naționale să și analizate.Un lucru nou, nia în mod deosebit, concepția sub semnul căreia se vor alcătui așa-numitele „ediții de autor" din opera unor scriitori contemporani de prestigiu. Acestea vor fi ediții selective, cuprinzînd ceea ce autorul respectiv consideră a fi, retrospectiv judecind, partea cea mai realizată și mai semnificativă a activității sale. Volumele vor fi însoțite de mărturisiri literare referitoare la procesul formării sale spirituale și culturale, la concepția despre viață șl literatură, la influențele hotărîtoare pe care le-a suferit, la evoluția preocupărilor creatoare ; textele propriu-zise vor fi comentate tot de autor în sensul dezvăluirii unor aspecte concludente din laboratorul scriitoricesc privind geneza o- perei, ecoul ei în epocă etc. Astfel gindite, aceste ediții vor fi, deopotrivă, ediții definitive și ediții de referință fundamentale.
Manifestări in cadrul
„Zilelor Macedonski

Miercuri, în cadrul Zilelor Macedonski", 1 Casa de cultură a tudenților din Craio- a a fost organizată seară de amintiri — Mărturisiri literare", 'rof. univ. Mihail ruceanu, poetul Eu- en Constant și V. G.

Paleolog, critic de artă, au prezentat, în fața unui numeros auditoriu, aspecte inedite din viața și creația literară a lui Macedonski. In încheiere, membrii cenaclului studențesc au susținut un recital de poezie.literar

l-aș subli- reprezintăpe care.... n
anii următori, cele ale literaturii noas- poată fi investigate

— Cred că un Ioc aparte cuvine să acordăm „Bibliotecii pentru toți", prestigioasa colecție e- ditată acum sub egida „Minervei", colecție care, de-a lungul celor 75 de ani de existență recent împliniți, s-a dovedit una dintre cele mai importante prezențe în universul culturii noastre. Care sînt preocupările actuale pentru a confirma frumoasele tradiții ale colecției, pentru a le ridica la un nivel tot mai înalt ?— în ce privește tru ' ■'* a-i sici tiv, țile actuali, pe același principiu al exigenței care am vrea să prezideze întreaga noastră activitate. Cit despre literatura universală, am vrea ca în „Biblioteca pentru toți" să-și afle locul cărți aparținînd tuturor etapelor istorice importante și tuturor zonelor geografice de interes cultural. Așa cum am vrea ca sensibilitatea la frumos a cititorilor să fie satisfăcută și prin diversitatea temelor abordate, ca și a stilurilor folosite. De aceea, vom lărgi sfera de cuprindere și în cazul seriei de „Cultură generală", în sensul abordării unei mai mari varietăți de preocupări umaniste, vizînd domenii ale sociologiei, filozofiei, istoriei, cuceririlor științei contemporane, în așa fel înclt lucrările fundamentale pentru evoluția gindirii progresiste să poată fi puse la indemîna marelui public. Prin „Biblioteca pentru toți — ca și prin celelalte scrieri p care le încredințează tiparului — E ditura „Minerva" iși propune să a- ducă propria contribuție la procesul de formare filozofică, etică și estetică a zecilor de mii de cititori, a celor ce aleg din rafturile librăriilor, săptămînă de sâptămînă, „cărțile care le suscită intr-adevăr interesul".în încheiere, aș vrea să precizez că Editura „Minerva" intenționează să le ofere nu numai cărți utile, ci și cărți frumoase. în acest sens vom depune eforturi sporite ca și sub raport grafic să realizăm lucrări corespunzătoare exigențelor actuale, lucrări care să reprezinte și din acest punct de vedere personalitatea distinctă a editurii. O personalitate grafică în concordanță cu profilul său, cu prestigiul pe care l-au cîștigat în timp scriitorii care-i publicăm.

„Biblioteca pen- toți", vom continua efortul de cuprinde pe scriitorii noștri cla- în ceea ce au ei mai semnifica- deschizind, în aceiași timp, por- și celor mai de seamă scriitori

Convorbire consemnată de
Sorin MOVILEANU

teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — 
Sala Studio) : Recital de pian sus
ținut de Ștefania Jienescu și re
cital de violoncel susținut de Au
rel Niculescu — la pian Elena 
Cosma — 20.
• Teatrul de operetă : My fair 
iady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Camera de 
alături — 20; (sala Studio) : Moar
tea ultimului golan — 20.
• Teatrul de comedie: Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
iandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Pu- 
ricele în ureche — 20.
• Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Enigmatica doamnă „M" 
— 20.
• Teatrul Gluleștl : Acești îngeri 
triști — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 10.
■ Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : O poveste 
cîntec — 15; 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. 
giale" (sala Casandra) : 
prăjiți cu orice — 20.
• Teatrul de stat din

din
cu

L. Cara-
Cartofl

_ Sibiu (In
sala Operei Române) : Recital Lu
cian Blaga — 17; Richard al lu
lea — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Viața... o come
die ! — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La _ 7" 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Ca
lea Victoriei rir. 174) : 
Boeing — 19,30.
• Ansamblul artistic al U.G.S.R. : 
Ritm ’70 — 20.
• Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul mare din Mos
cova — 16; 19,30.

grădina

Boelng-

cinema

• Eliberarea (seria a
TRIA — 10; 12,30; 16;
• Așteaptă pină se
REPUBLICA — 8,45; xi.w, xo,«, 
16,15; 18,45; 21,15, GRĂDINA DOI
NA — 20.
• Castelul condamnaților: CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
20,45. •
• Pentru țară șl rege : CAPITOL 
— 21.
• Un cuib de nobili : CAPITOL 
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30.

• Prieteni tără grai : FLOREAS
CA — 9,30; 16.

Il-a) : PA- 
18,30; 21.

întuneci : 
11,15; 13,45;

• Al 8-lea : FLOREASCA — 18: 
20,30.
• Acțiunea „Vulturul" : FESTI
VAL — 8,30; 10,30; 12,30; 1>
16,45; 19; 21, la grădină — 20.

• Helga : VICTORIA — »; 11,11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Simpaticul domn R : VTTAN
— 15,30; 18, la grădină — 19,45.
• ...să ucizi o pasăre cîntătoare :
GRIVIȚA ..................  "
• Graiul 
cubaneză 
TIMPURI 
nuare.
• Parada comediei 
Bran) : CINEMATECA 
nion) — 10; 12; 14; 16.
• Prerie șl clntecul 
BUCUREȘTI — 
16,15; 18,45; 21.
• Răzbunătorul : MELODIA 
8,30; 10,30; 12,30; 14,15; 16,15; 18,30 
20,45, MODERN — 9,15; 11,30; 13,45 
16; 18,15; 20,30.
• Operațiunea Uontine : 
CEAFĂRUL — »; 11,15; 13,30; 
18,30; 21, SALA PALATULUI 
17,15 (seria de bilete — 
(seria de bilete — 3289),
— 10; 15,30; 18; 20,30, 
NUL DINAMO — 20,
• Becket î VIITORUL
• Cn mine nu, madam ___
— 8,30—20,30 în continuare.
• Bănuiala s FEROVIAR — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 9,45; 12.15; 14,45; 17,30;
20, TOMIS — 9,30—15,30 în con
tinuare; 18, la grădină — 20, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Program de desene animate i 
DOINA — 10.
• Tatăl meu, căpitanul : DOINA 
18; 20,
• Taina leului : COSMOS — 18,30; 
18; >20,15.
• Explozie tn munți
— 16,45; 19,15.
• Băieți tn haine 
CRINGAȘI — 16; 18;
• Valea păpușilor i 
MOȘILOR — 20.
• Vă place Brahms t : DOINA — 
16: 18,30; 20,45.
• Ghici, cine vine la etnl t: 
GRADINA LIRA — 20.
• Asterix și Cleopatra : VOLGA
— 16; 18,15; 20,30. RAHOVA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
• Colonia Lanfieri: MOȘILOR — 
15,30; 18.
• Tarzan, omul junglei : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Iubita lui Graminla : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 16,30: 18, la gră
dină — 20.15.
• Cînd se arată cucuveaua : CO- 
TROCENI — 15,30.
• O întâmplare : COTROCENI 
18; 20.
• Splendoare în iarbă : GIU-
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, FLA
MURA — 15,30; 18; 20,30, GRĂDI
NA EXPOZIȚIA — 20.
• Winnetou în 
FLAMURA — 11.
• Republica fetelor : 
—ț 13,30; 20,15.
• Corabia nebunilor : _________
— 9—17,15 în continuare; 20,15.
• Domnișoara doctor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Picioare lungi, degete lungi : 
BUCEGI — 16; 18,15; la grădină
— 19,45, MIORIȚA — 15; 17,30: 20,
ARTA — 15,30; 18, la grădină
— 20.
• Moll Flanders : PROGRESUL 
— 15,30; 18, la grădină — 20.

— 10,30; 15,30; 18; 20,30. 
animalelor ;
de muzică
NOI — 0-31

Orchestra 
moderni : 
în conti-

(Stan
(bala

preriei
11,ÎS; 13,45

3288); 20,13 
FAVORIT 
STADIO-

— 18; 10.
!: DACIA

PACEA

de piele :
20.
GRADINA

Valea Morțli :

FLACARA

LUMINA

In aceeași zi, la minele culturale numeroase așezări județului Dolj au avut loc simpozioane, montaje -literare și recitaluri de poezie dedicate lui Alexandru Macedonski. (Agerpres)

Un mare chirurg 
român

ERNEST JUVARA
Acad. prof. dr. Ion FĂGÂRĂȘANU

membru asociat al Academiei de chirurgie din Paris

Se împlinesc astăzi 100 de ani de la nașterea lui Ernest Juvara, figură proeminentă a medicine! românești și mondiale. în semn de o- magiu Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură a înscris acest eveniment în calendarul său de comemorări pe 1970.Ernest Juvara a fost un mare chirurg, un anatomist emerit și un incomparabil maestru, profesor și șef de școală. El făcea parte dintre tinerele talente recrutate da profesorul Toma Innescu, creatorul chirurgiei românești moderne, a cărui intuiție în alegerea colaboratorilor, viitori profesori de chirurgie, nu s-a dezmințit niciodată.Născut la 14 mai 1870, în orașul Bîrlad, Juvara a fost pasionat încă din adolescență de științele naturii. După absolvirea liceului St. Sava, se inscrie, în toamna anului 1888, la Facultatea de medicină din Paris, pe care o absolvă cu o teză laureată de facultate.încă din timpul primilor ani de studii este remarcat de profesorul de anatomie Paul Poirier, care-i încredințează disecția pieselor pentru tratatul de anatomie în 5 volume pe ca- re-1 pregătea în colaborare, printre alții, cu Toma Ionescu, în acea vreme prosector la Școala practică dir. Paris.Planșele și desenele sale, făcute pe tablele din sălile de disecție, au entuziasmat de la început pe celebrii Farabeuf șl Poirier, maeștrii săi. J. L. Faure, autorul prefeței uneia dintre cărțile de Anatomie practică publicate de Juvara, scrie, relativ la acesta : „îmi aduc aminte cu oarecare melancolie, pentru că sînt amintiri de acum treizeci și cinci de ani, de un tînăr student român care ne minuna prin perfecțiunea desenelor cu care acoperea marile table negre din pavilionul de disecție. Acest student era Juvara. A parcurs un drum lung de atunci, și activitatea gîndită a vîrstei mature a realizat din plin ceea ce promitea entuziasmul tinereții. Este pentru noi o bucurie și în același timp o onoare de a vedea pe unul dintre elevii școlii din Paris, unul dintre acei oameni care reprezintă acei spirit latin ce poartă cu el claritatea română, ridi- cînd un atît de frumos monument spre gloria anatomiei". în această carte de anatomie, ca de altfel în toate lucrările sale, ilustrațiile erau făcute de mina lui. Unele dintre a- qeste lucrări, publicate în anii cînd lucra încă cu Poirier, au ajuns clasice și au fost reeditate de mai multe ori atît jn limba franceză, cit și în

limba germană.Dar anatomia nu era pentru Juvara un scop în sine. El este în același timp pasionat de chirurgie, frec- ventînd cu asiduitate clinicile lui Duplay, Delbet, Rochard și mai ales serviciul de chirurgie al șefului său de lucrări anatomice, profesorul Paul Poirier, care era în același timp un foarte căutat chirurg. Abilitatea lui Juvara, vocația sa pentru chirurgie este ajutată de cunoștințele sale a- profundate de anatomie normală șl patologică.în 1895, Toma Ionescu, chemat în țară ca să ocupe catedra nou înființată de Anatomie topografică și clinică chirurgicală, îi încredințează lui Ernest Juvara un post de asistent în noul Institut de anatomie și chirurgie, creat de el la București. După 5 ani, tînărul asistent este chemat la Facultatea de medicină din Iași, unde, ca profesor, renovează învățămîntul anatomic și chirurgical din acest centru universitar. în 1912 este transferat la București, lăsind la Iași un bogat inventar științific original, dar și discipoli capabili să-i continue o- pera. Printre aceștia se numără N. Hortolomei, viitorul profesor și academician, șef de școală la tirului său.La București, Juvara este preocupat de cîteva probleme majore : ra- chianestezia, chirurgia osoasă, osteo- sinteza, grefele de țesuturi și organe etc. li Filantropia, apoi la Spitalul Brîncovenesc înființează clinici chirurgicale model. Creează procedee noi, aparate și tehnici chirurgicale pe care le face cunoscute în diferite periodice străine și la Societatea de chirurgie din Paris, al cărei membru corespondent devenise.Un accident a pus capăt prema*^ unei activități multiple și clocotitw- re, tocmai atunci cînd învățămîntul chirurgical ar fi putut profita mai mult de știința lui, clădită la focul unei gîndiri mature, plină de echilibru. Deși neterminată, opera Iul Ernest Juvara este remarcabilă ca întindere și profunzime : peste 225 lucrări de anatomie, clinică și patologie chirurgicală, tehnici și aparate originale.Se cuvine să aducem omagiul nostru acestei mari personalități a chirurgiei românești, care a dat țării tot ce a ’avut mai bun : munca sa neobosită și puterea sa de creație, pătrunsă de un înalt umanism. Școala de chirurgie creată de el are un renume binemeritat, cu care ne mîndrim, fiind o datorie pentru hol să-i perpetuăm memoria făcînd binecunoscut generațiilor tinere exemplul său, demn de urmat.

*
lI

*

*

în decurs de o lună de zile, Teatrul de Stat din O- radea — secția română — a prezentat trei premiere cu trei piese foarte diferite, și ca tematică, și ca structură, și ca valoare : „Casa cu două intrări" de Calderon de la Barca, „Moartea unui comis-voiajor" de Arthur Miller și ,.Un loc rămas liber" de Ionel Hristea.Comedie de capă și spadă, „Casa cu două intrări" nu are atît de accentuat toate atributele specifice genului. Acest lucru ni se pare că l-a avut în vedere regizoarea Ni- coleta Toia cînd a gindit spectacolul și a ales distribuția. „Eroii sînt comici, dar nu ridicoli". într-adevăr, așa este, și intențiile sale au reușit în mare măsură. Spectacolul este curat, jocul actorilor — ponderat, mișcarea — firească, gestul neafectat. Așa ne-au apărut în spectacolul văzut, mai ales actorii Ion Abrudan (Don Felix), Elisabeta Jar (Laura), Andra Teodorescu- Dristaru (Celia) și Anișoara Popa (Silvia). Au depășit această viziune generală a spectacolului Ion Mîinea (Lisardo) și Gina Nicolae (Marcela). Ei au îngroșat de cele mai multe ori situațiile prin care treceau, afectînd o suferință și o iu

bire greu de suportat. Excelent a fost Grig Dristaru în Calabazas, slujitorul lui Lisandro. Scenografia Ta- tianei Manolescu-Uleu, suplă și mobilă, a contribuit la susținerea ritmului spectacolului, la reușita lui.Al doilea spectacol a a-

ezitat să afirme că un artist trebuie să rămînă în permanent contact cu realitatea sa : „N-aș putea crea in afara locului și timpului în care trăiesc". Dar dincolo de afirmațiile scriitorului vorbește opera sa și, mai ales, această zgu

un spectacol de frumoasă ținută artistică. în rolul lui Willy Loman, artistul emerit Dorel Urlățeanu a parcurs cu multă sensibilitate drumul extenuant al comis- voiajorului, prăbușindu-se și inălțîr.du-se o dată eu el. bucurîndu-se senin de

SPECTACOLE
ORĂDENE

dus în scenă piesa cu profunde implicații sociale a lui Arthur Miller „Moartea unui comis-voiajor", inspirată din realitatea atit de contradictorie a modului de viață american.Drama lui Arthur Miller a fost apreciată, jucată și reluată în întreaga lume, datorită înaltului său umanism și problematicii sale complex». Autorul n-a

duitoare dramă care ne relevă o lume ce nu oferă o- mului de rind nici un fel de satisfacții.Toate aceste aspecte au fost puse in valoare de trupa teatsului orădean condusă de regizorul Szom- bati Gllle Otto, care a găsit în drama lui Arthur Miller întreaga problematică a unei lumi pline de contradicții, reușind să realizeze

visul-minciunâ care mai poate să-i apară, și să nu-i permită să înțeleagă — tocmai lui, comis-voiajor — că „singurele lucruri care contează sînt cele care se pot vinde". Alături de el, Alia Tăutu, în Linda, a trăit cu intensitate și duioșie drama soției și a mamei strivită între necazurile soțului și ale copiilor, necazuri pe care le păs

trează numai pentru ea. Tn cei doi fii, Nicolae Barosan (Biff) și Ben Dumitrescu (Happy) au surprins cu sensibilitate structura psihologică a personajelor respective și au jucat firesc — primul neputința ieșirii din impas, al doilea inocența și superficialitatea. în alte roluri și-au adus o contribuție efectivă la reușita spectacolului Mircea Olariu (unchiul Ben), Eugen Țugulea (Charley), E- lisabeta Jar (domnișoara Forsythe), Anișoara Popa (Letta), Mircea Segărceanu (Stanley) și Gheorghe Stanca (Bernard). Scenografia, semnată de Eliza Po- pescu-Zisiade, interesantă în sine, n-a fost în întregime expresivă. Cu toate acestea, spectacolul s-a impus ca o realizare de seamă' a teatrului orădean.Cea de-a -treia premieră, eu piesa lui Ionel Hristea „Un loc rămas liber", nu s-a ridicat la nivelul celorlalte două, datorită insuficientelor premise artistice ale textului.Remarcăm de aceea doar realizarea celorlalte două premiere care vorbesc des,- pre potențele artistice ale teatrului orădean și care-i fac cinste — dar îl și o- bligă.
George RADU

Concurs de afișe>
și de calendare de perete

Administrația Asigurărilor de Stat organizează un concurs de afișe și de calendare de perete. La acest concurs, la care poate participa orice persoană cu una sau mai multe, lucrări — realizate în maximum 6 culori, format obligatoriu 50x70 cm (pe lat sau pe înalt), pe hîrtie, pînză sau alte materiale cașerate fixate pe suport — se acordă un premiu I în valoare de 5 000 lei ; un premiu II — în valoare de 3 000 lei; un premiu III — în valoare de 2 000 lei, precum și trei mențiuni în valoare de cîte 1 000 lei fiecare.Lucrările se primesc pînă la 25 iunie (data de expediere) pe adresa : Direcția generală ADAS, str. Smîrdan nr. 5 — București.Lucrările premiate și menționate devin proprietatea Administrației Asigurărilor de Stat, care le va folosi pentru popularizarea

asigurărilor de. bunuri și de persoane. Dintre celelalte lucrări prezentate, unele se vor reține pentru a fi tipărite în anii 1970 și 1971, plătindu-se drepturile legale.Numele concurenților nu vor fi menționate pe lucrări. Acestea vor purta — pe verso — numai un MOTTO. Același motto se va scrie pe un PLIC ÎNCHIS, ce va însoți fiecare lucrare.în plic se introduce o hîrtie cuprinzînd numele și prenumele concurentului, adresa și numărul de telefon unde poate fi găsit.Informații suplimentare se pot solicita la direcțiile județene ADAS, la punctele operative de lucru ADAS, la inspectorii și a- genții de asigurare, precum și la telefonul 15.42.64 între orele 8—10 dimineața.

Dincolo de 
perimetrul școlii

(Urmare din pag. I)nească, a tineretului va fi realmente utilă dacă va fi făcută permanent, pe toate treptele și verigile școlarității, in toate compartimentele vieții de familie și sociale. Tocmai de aceea, cinematograful, literatura, televiziunea, teatrul — instituții care în epoca modernă, joacă un rol tot mai însemnat în educația moral-cetățenească a tineretului — trebuie să selecteze cu mai multă grijă exemplele oferite tinerilor. Din sondajele efectuate Ia un număr de cinci clase a rezultat că majoritatea tinerilor iși petrec o mare parte din timpul liber (1—2 ore zilnic) în fața micului ecran. Acest fapt impune, în mod evident, o activitate deosebit de responsabilă pentru promovarea acelor producții și emisiuni 'are prezintă mai multe valențe educative și contribuie la lărgirea orizontului informațional.In concluzie aș vrea să subliniez că extinderea razei de influență a școlii asupra comportării elevilor în afara ei — o înaltă îndatorire socială și pedagogică a profesorilor — se realizează, în primul rînd, prin a- propierea tot mai mult de preocupările și frămîntările tinerilor, prin cunoașterea năzuințelor acestora, a motivațiilor care le generează. Greșesc

fundamental acei colegi care consideră că nu e de competența lor să se preocupe de ce fac și cum se comportă elevii lor in afara școlii, dar și cei care ințeleg să-și îndeplinească această Îndatorire prin desfășurarea unei munci pe „campanii", determinate de unele manifestări și comportări în contradicție cu normele vieții școlare ale unor elevi, ajunși In dezbaterea consiliului profesoral sau, și mai grav, a organelor de justiție. Nu este deloc întîmplător faptul că, de regulă, tinerii cu abateri de la disciplină, cu comportări nedemne în școală și în societate, „bulevardierii" sau imitatorii lor, nu apar din rîndul premianților și fruntașilor la olimpiadele de fizică, matematică, chimie și literatură, al membrilor pasionați ai cercurilor științifice ale elevilor sau ai formațiilor artistice și sportive, adică din rîndul acelor elevi pe care școala (și familia) au reușit să-i atragă la activități interesante, instructive, cu pronunțat caracter educativ. Educația etică și cetățenească a elevilor, formarea tineretului studios în spiritul înaltelor idealuri ale socialismului se pot realiza numai printr-o activitate statornică, continuă, atentă, de modelare a personalității în formare a fiecărui tînăr.

tv
PROGRAMUL I

17,30 Deschiderea emisiunii. Mi- 
croavanpremiera. 17,35 Emisiu
nea în limba maghiară. 18,05 Film 
serial : „Oliver Twist" (X). 18,35 
Mult e dulce și frumoasă. Emi
siune de conf. dr. Șorin Stati. 
1.9,00 Telejurnalul de seară. 19,20 
Duete folclorice. 19,40 Prim-plan : 
prof. dr. docent Vintilă Mihăiles- 
cu, președintele Societății de ști
ințe geografice. Emisiune de Ion 
Sava. 20,10 Anunțuri — publicita
te. 20,15 Anchetă : „Nu trebuia să 
se întîmple". 20,45 Teatru scurt : 
„Insomnie" de Dumitru Solomon. 
Interpretează Coca Andronescu șl 
Mișu Fotino. Regia Magda Bor- 
deianu. 21,10 Avanpremiera. 21,20 
Film artistic : „Baladă pentru 
Măriuca" — producție a studiou
lui de filme „București". 22,45 
Telejurnalul de noapte. 23,00 în
chiderea emisiunii programului 1»
PROGRAMUL II

20,00 Deschiderea emisiunii. 
Transmisia concertului de închi
dere a stagiunii orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunil. In pro
gram : Uvertura la opera „Frei- 
schiltz“ de Weber ; Concertul 
pentru pian șl orchestră de coar
de de Dan Constantlnescu șl 
Simfonia a IV-a de Johannes 
Brahms. Dirijor Teodor Costin. 
Solist Alexandru Hrisanide. Pre
zintă Vasile Donose • In pauză : 
Dialog cu sculptura — film docu
mentar realizat de studioul „Ale
xandru Sahia". 22,00 Actualități 
literare. 22,15 Muzică ușoară ro
mânească pe versuri de Mihat 
Eminescu, George Topîrceanu, Ion 
Minulescu în interpretarea for
mației „Mondial". 22,40 închide
rea emisiunii programului ÎL

l 
I
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Vizita președintelui
Republicii Zambia

(Urmare din pag. I)de eficiență economică și de rentabilitate.Președintele Kenneth David Kaunda manifestă un viu interes față de realizările specialiștilor, tehnicienilor și muncitorilor din întreprinderile centralei șl apreciază în mod deosebit experiența dobîndită aici, experiență care demonstrează că chiar și exploatarea Zăcămintelor cu conținut mai sărac poate deveni rentabilă în condițiile utilizării tehnologiei înaintate.Președintele Zambiei și-a exprimat dorința ca specialiști din țara sa — care, după cum este cunoscut, dispune de mari zăcăminte de minereuri — să studieze experiența și metodele românești în metalurgia neferoasă.La Flotația centrală de preparare a minereurilor — cea mai mare unitate de acest fel din țară — oaspeții sînt informați că în urma lucrărilor de dezvoltare și modernizare a unității s-a dublat capacitatea proiectată de prelucrare ; în prezent se realizează aici 1400 000 tone de minereu pe an. Este pus în evidență nivelul înalt al tehnologiei elaborate de specialiștii români, datorită căruia se a- sigură prelucrarea cu un mare randament de extracție. Cinci sorturi de minereuri complexe, cunoscute îndeobște ca greu prepara- bile, își găsesc in combinatele din Baia Mare o valorificare integrală.Un alt obiectiv înscris pe itinerarul vizitei îl constituie Uzina mecanică de mașini și utilaje miniere, unitate profilată, îndeosebi, pe producția de utilaje complexe pentru extracția și prepararea minereurilor neferoase și pentru induși a materialelor de construcții. Nu n primii 4 ani ai actualului cincinal aici au fost asimilate peste 300 tipuri noi de utilaje.Interesîndu-se de caracteristicile tehnice și randamentele acestora, președintele Zambiei este informat că ele sînt astfel concepute incit din minereul prelucrat să poată fi extrase concomitent și alte metale în afara celui de bază. A- ceastă caracteristică situează utilajele la nivelul celor mai moderne agregate de acest fel din alte țări. De altfel, produsele uzinei băi- mărene sînt tot mai mult solicitate de diferite țări din Europa, Africa, Asia.Oaspeților le sînt prezentate apoi locomotive Diesel, mașini de încăr-

cat, benzi transportoare și alte instalații produse de unitățile din Satu-Mare și din orașul Dr. Petru Groza, care fac parte din grupul de uzine constructoare de mașini și utilaje miniere.Popasul la Uzinele metalurgice de metale neferoase, vizitarea secțiilor de topire, de acid sulfuric, de electroliză a cuprului și de oxizi de plumb, au creat oaspeților posibilitatea să cunoască tehnologiile originale de mare randament elaborate de specialiștii noștri pentru valorificarea integrală a tuturor elementelor existente în concentratele de minereuri. Superioritatea randamentelor obținute prin aceste tehnologii a determinat, de altfel, sporirea capacității de prelucrare a uzinelor de la 40 000 tone de concentrate în 1966, la circa 170 000 tone in acest an. în viitor, capacitatea uzinei urmează să ajungă la 200 000 tone pe an.■ Incheindu-și vizita în întreprinderile din Baia Mare, dr. Kenneth David Kaunda a felicitat călduros colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni pentru remarcabilele rezultate obținute și le-a urat succese tot mai mari în activitatea lor viitoare.în onoarea președintelui Zam- biei, dr. Kenneth David Kaunda, și a sofiei sale, președintele consiliului popular județean, Gheorghe Blaj, și soția au oferit un dejun.In timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, președintele consiliului popular și președintele Zam- biei au rostit scurte toasturi.După-amiază, președintele Zam- biei a plecat la bordul unui avion special spre București.La trecerea prin oraș a coloanei de mașini, mii de cetățeni i-au salutat pe oaspeți cu simpatie și căldură.în timpul vizitei în orașul Baia Mare, președintele Kenneth David Kaunda a fost însoțit de Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, cu soția, precum și de membrii suitei române atașate pe lingă șeful statului zambian — Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Ion Drînceanu, ambasadorul României la Lusaka, general-locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, și Tudor Jianu, directorul Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe.
Ștefan 8RATU 
Petru UILACAN

★ ★

al Republicii Socialiste România
privire la atacul forțelor armate TRATATULUI DE LA VARȘOVIA
israeliene împotriva tibanului

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România este autorizat să declare :Guvernul și poporul român au luat cunoștință cu profundă îngrijorare de atacul din ziua de' 12 mai 1970 al forțelor armate terestre și aeriene ale Israelului împotriva Libanului.Poporul român condamnă pătrunderea forțelor armate israeliene pe teritoriul și în spațiul aerian al Libanului, care reprezintă un act a- gresiv, o încălcare brutală a suvera- . nității acestui stat, o violare flagrantă a normelor dreptului internațional, a principiilor Cartei O.N.U. și o desconsiderare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate privind încetarea focului și rezolvarea pe cale pașnică a crizei din Orientul Apropiat. Săvîrșind acest atac, guvernul Israelului și-a asumat o grea responsabilitate.După părerea guvernului român, nici un stat nu-și poate aroga dreptul de a pătrunde cu forțe armate pe teritoriul altui stat, de a-și impune pe această cale voința sa, de a atenta la independența, suveranitatea și integritatea teritorială a altor țări.

Orice manifestare de forță sau a- menirițare cu forța nu fac decît să sporească tensiunea, să adauge noi elemente de agravare, să complice și mai mult situația din Orientul A- propiat, îndepărtind șansele vării pașnice a conflictului giune.Guvernul român consideră să se retragă de urgență israeliene de pe teritoriul Libanului și să se pună capăt odată pentru totdeauna unor asemenea acte de forță.Republica Socialistă România, consecventă principiilor sale de politică externă, se pronunță cu fermitate pentru încetarea operațiunilor militare din Orientul Apropiat, pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, pentru asigurarea dreptului la existență al tuturor statelor din această zonă, pentru rezolvarea problemelor populației palestiniene conform intereselor lor legitime, pentru soluționarea conflictului pe cale pașnică, în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.

rezol- din renecesar trupele

ÎNTOARCEREA din r. p. bulgaria
A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI Al P. C. Rde activiști ai Nicolae Mihai, P.C.R., prim-secretar județean Brăila invitația C.C.

P.C.R. membru al al al de s-a
Delegația condusă de al C.C. al ComitetuluiP.C.R., care, la P.C.B., a făcut o vizită de schimb experiență în R. P. Bulgaria, Înapoiat în Capitală. La sosire, pe

aeroportul Otopeni. delegația a fost întîmpinată de Paul Nagy, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față reprezentanți ai ambasadei R. P. Bulgaria la București.

Cronica zilei

(Agerpres)

La Ministerul Comerțului Exterior au avut loc în cursul după-amiezii de miercuri convorbiri între miniștri ai Republicii Socialiste România și ai Republicii Zambia.Cu acest prilej au fost discutate
aspecte ale colaborării in diferite domenii ale cooperării tehnico-științi- fice între cele două țâri, precum și probleme privind schimburile comerciale reciproce. (Agerpres)

Vi’^ele delegației Ministerului Metalurgiei
NeferoaseDelegația Ministerului Metalurgiei Neferoase din Uniunea Sovietică, condusă de ministrul P. F. Lomako, Care se află in țara noastră, la invitația Ministerului Industriei Miniere și Geologiei, dorind să ia cunoștință de realizările dintr-0 serie de unități ale industriei metalurgice din țara noastră, a vizitat în cursul zilelor de marți

din dinși miercuri uzinele de aluminiu Slatina și de metale neferoase Copșa Mică.Oaspeții sovietici au fost însoțiți de ing. Ion Mineu, adjunct al ministrului industrie’ miniere și geologiei, și de A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

In cursul zilei de miercuri, primul secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Ion Iliescu, ministru pentru problemele tineretului, a primit delegația Comitetului polonez de cooperare a organizațiilor de tineret — O.K.W.O.M. — condusă de Grzybezak Jerzyr vicepreședinte al C.C. al ‘ tului Sătesc, care. Ia U.T.C., face o vizită
★Ministrul educației retului și sporturilor ___ ______ _ _rioară. Mdise Lankoande, Care ne V’- zitează țara la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, a făcut miercuri o vizită la sediul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, unde 

a avut o întrevedere Cu prim-secretar al C.C. al nistru pentru problemele
♦Miercuri dimineața s-a Capitală delegația Comitetului veteranilor din războiul antifascist, alcătuită din generalii maiori în rezervă Constantin Burtuloiu și Marcel Mi- hăilescu. care, la invitația Federației combatanților antifasciști din Cehoslovacia, a participat la manifestările organizate în localitățile Bratislava și Zvolen cu prilejul celei de-a 25-a a- niversări a victoriei asupra Germaniei fasciste.

nai al filmului sovietic, care se desfășoară la Minsk in perioada 13-28 mai.
♦municipiului Rimnicu-

Uniunii Tinere- invitația C.C. a! în țara noastră.naționale, tine- din Volta Supe-
Ion Iliescu, U.T.C., mi- tineretului.înapoiat in

★O delegație de cineaști români, formată din regizorii Gheorghe Vitani- dis, Alecu Croitoru și operatorul Costache Ciubotaru, a plecat miercuri dimineața spre Uniunea Sovietică, pentru a participa la Festivalul unio-

DelegațiaVilcea, condusă de Gheorghe Rizescu, prirn-secretat al comitetului municipal al P.C.R.. președintele comitetului executiv al consiliului popular municipal, s-a înapoiat din vizita făcută în R.S. Cehoslovacă, la invitația organelor locale ale orașului Krome- riz, unde a participat la festivitățile prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist.
★numeroși specialiști ai comerțului româ- intreprinderea unio- exterior „Novoex- în expoziție gamă

în prezența a și reprezentanți nesc, la 13 mai nală de comerț port" din Moscova a inaugurat, foaierul sălii Palatului, o de specialitate, cuprinzînd o variată de articole de artizanat, de pescuit și Vînătoare, diverse aparate folosite în industria pescuitului.Printre cei prezenți se aflau V. S. Tikunov și I. S. Ilin, miniștri consilieri al Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Expoziția rămîne deschisă pînă Ia 19 mai. (Agerpres)
PRONOEXPRESExtragerea I : 27 42 20 45 34 16. FOND DE PREMII : 466 422 lei.Extragerea a Il-a : 41 30 20 6 38 19 40 28. FOND DE PREMII : 416 151 lei.
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„CURSA PĂCII // TENIS

Disputată pe ruta Karlovy Vary — P'sen, pe vînt rece și ploaie, etapa a doua a competiției cicliste „Cursa Păcii" a fost ciștlgată la sprint de polonezul Zigmunt Hanusik, cronometrat pe distanța de 148 km cu timpul de 3h 28’28”. In același timp cu învingătorul a sosit un pluton de circa 50 de alergători, intre care se aflau și concurenții români Sofronie, Ciumeti, Selejan, Grigore și Tudor. Echipa română a rămas în 5 aler-

gători. După abandonul lui Emil Rusu, în etapa a doua nu ă putut lua startul N. David accidentat într-o busculadă la sfirșitul etapei de marți.Liderul clasamentului general este polonezul Hanusik, secundat la 26” de coechipierul său Szurkowski. Al. Sofronie ocupă locul 10 la 1’34”. Pe echipe conduce Polonia, urmată de Cehoslovacia.Astăzi se desfășoară etapa a 3-a, Plsen — Usti nad Labem (147 km).

Turneul de la BruxellesJucătorul român Iiie Năstase a debutat victorios în cadrul campionatelor internaționale de tenis „Open" ale Belgiei, care se desfășoară in prezent Ia Bruxelles. In primul tur. Iile Năstase l-a învins cu 8—6, 6—1 pe tenismanul englez Stilwell. Cunoscutul jucător profesionist francez Barthes a dispus cu 6—2, 6—0 de Ion Țirlac.Alte rezultate : Alexander (AUs-

tralia) — Jauffret (Franța) 7—5, 7—5 ; Santana (Spania) — Contet (Franța) 6--1, 6—3 ; Cox (Anglia) — Gisbert (Spania) 6—2, 1—6, 6—2 ; Moore (Australia) — Pilici (Iugoslavia) 6—2, 6—4.In proba de dublu bărbați, cuplul australian Ruffels-Moore a eliminat cu 6—1, 6—4 perechea Okker (Olanda)—Ismail el Shafei (Republica A- rabă Unită).
Campionatul mondial

de baschet
Campionatul mondial masculin de baschet a continuat cu desfășurarea meciurilor din cadrul grupelor preliminare.Selecționata U.R.S.S., deținătoarea titlului torie 110—52O altăS.U.A.,

suprem, a obținut a doua vic- consecutivă, surclasind cu (42—23) formația Panama.favorită a competiției, echipa a Învins cu scorul de 99—62 (44—30) reprezentativa Australiei. In cel mai echilibrat slovacia a dispus de echipa Cubei, cîștigat cu scorul
joc al zilei, Ceho- cu 82—80 (39—35) Echipa Italiei a de 84—69 (45—35)

partida susținută cu reprezentativa Canadei.Iată clasamentele celor trei grupe preliminare (toate echipele au jucat cite două meciuri) : Grupa A (La Sarajevo) : 1. S.U.A. — 4 puncte(173—115) ; 2. Cehoslovacia — 4 puncte (176—150) ; 3. Cuba — 0 puncte ; 4. Australia — 0 puncte j " . "(la Split) : 1. Brazilia — 4 puncte ; 2. Italia — 2 puncte ; J. ~ sud — 2 puncte ; 4. puncte ; Grupa C1. U.R.S.S. — 4 puncte ; 2. Uruguay — 2 puncte ; 3. Panama — 2 puncte ; 4. Republica Arabă ”
Grupa BCoreea deCanada — 0(la Karlovaț) :Unită — 0 puncte.

POLO Spania-România 4-3La Barcelona s-a disputat meciul amical de polo pe apă dintre selecționatele Spaniei și României. La capătul unui joc echilibrat, victoria
a revenit gazdelorGolurile echipei române au fost înscrise de Blajec (2) și Zamfirescu.

cu scorul de *—3.

în cîteva rînduri 

FOTBAL

Azi se împlinesc 15 ani de la încheierea Tratatului de la Varșovia de prietenie, colaborare și asistență mutuală — expresie a năzuinței și hotăririi țărilor socialiste semnatare de a milita neabătut pentru menținerea păcii, pentru consolidarea securității internaționale.Semnarea, în capitala Poloniei populare, la 14 mai 1955, a acestui tratat a fost determinată de condiții istorice complexe. Este știut că in anii postbelici, contrar aspirațiilor de pace ale popoarelor, cercurile imperialiste agresive au întreținut atmosfera „războiului rece", au inițiat goana periculoasă a înarmărilor, au constituit blocul militar N.A.T.O., în care a. fost încadrată ulterior și Germania occidentală, au înființat o vastă rețea de baze militare, au creat focare de conflicte în diferite zone ale globului, înveninînd astfel continuu relațiile internaționale și periclitînd securitatea statelor socialiste și a tuturor popoarelor.In aceste împrejurări, țările socialiste europene, pornind de la interesele apărării muncii pașnice, creatoare a popoarelor lor, ale tuturor popoarelor europene au considerat necesar să ia măsuri pentru asigurarea securității lor și în interesul menținerii păcii în Europa. In acest scop, ele au încheiat — la șase ani după semnarea pactului Atlanticului de Nord și ca răspuns la activitatea agresivă a acestui bloc — Tratatul de la Varșovia. Țelul organizației militare create prin acest Tratat a fost clar definit în cuprinsul său ; articolul 4 precizează că ea va acționa „în cazul unui atac armat în Europa din partea vreunui stat sau grup de state împotriva unuia sau mai multor state semnatare ale Tratatului". A apărut astfel limpede că obiectivul Tratatului — unicul său obiectiv — il constituie apărarea împotriva unui atac imperialist in Europa.Ceea ce caracterizează acest pact este obiectivul defensiv care a prezidat constituirea sa. Ca state socialiste. care se pronunță în permanență pentru o politică de pace și coexistență pașnică între toate statele, indiferent de orinduirea lor e- conomică-socială, țările semnatare au înscris în primul articol al Tratatului obligația de a se abține în relațiile lor internaționale de la amenințarea cu forța sau folosirea forței, de a rezolva litigiile lor internaționale prin mijloace pașnice, în așa tel incit să nu pericliteze pacea și securitatea Internațională.Aceeași voință de conviețuire pașnică și înțelegere internațională o atestă și faptul că, spre deosebire de Pactul Atlanticului de Nord, Tratatul de la Varșovia a fost conceput nu ca o grupare închisă de state, ci ca un pact deschis și altor state, indiferent de orinduirea lor socială, care sint gata să contribuie la unirea eforturilor în scopul promovării țelurilor pașnice ale Tratatului.Pentru semnatarii Pactului de la Varșovia era limpede că divizarea Europei și a lumii în grupări militare opuse constituie un factor de frînare a destinderii, creează dificultăți in calea multilaterale sint interesate nind de la acest semnatare și-au „__________  __ ______ _tărirea lor de a milita neobosit pentru realizarea unui sistem de securitate europeană, la care să adere toate statele continentului. Potrivit cu aceasta, ele au considerat că durata Pactului de la Varșovia trebuie să fie limitată. în cei 15 ani de la semnarea Tratatului de la Varșovia țările membre au reafirmat, nu o dată, acest principal, iar în documente elaborate în comun, au declarat că, în cazul cînd se va ajunge la desființarea pactului Atlanticului de Nord, se va trece concomitent Ia desființarea Tratatului de la Varșovia. Această poziție a țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia a fost înscrisă și în Declarația de la București din iulie 1966. Aceasta este poziția de principiu a țării noastre, care decurge din caracterul negativ al împărțirii lumii în blocuri militare opuse, împărțire care constituie un reziduu al războiului rece. Părerea partidului și statului nostru este că nu pe calea politicii de bloc se poate ajunge la securitate, ci prin dezvoltarea relațiilor de încredere și colaborare între toate statele, fără deosebire de orinduirea socială, pe baza principiilor egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, pe baza dreptului fiecărui popor de a-și hotărî soarta potrivit propriei sale voințe.Firește, partidul și statul nostru consideră că atîta timp cit continuă să existe N.A.T.O. justificată menținerea Tratatului la Varșovia. în acest sens, România își aduce contribuția la dezvoltarea colaborării dintre toate țările membre, la toate măsurile pentru întărirea capacității sale de apărare.Tratatul de la Varșovia, încheiat I între țări pe care le unesc trainic interese și idealuri comune, a fost conceput ca o alianță între state suverane și egale in drepturi. In articolul 8 al Tratatului s-a înscris că părțile contractante vor acționa în spirit de prietenie și colaborare, în scopul dez-

unei largi cooperări — deziderat în care toate statele. Por- considerent, țările proclamat ferm ho-

este necesară șide

voltării și întăririi continue a legăturilor economice și culturale dintre ele, călăuzîndu-se după principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile lor interne. Tratatul a consemnat principiul consultărilor între părțile la tratat în problemele internaționale care afectează interesele lor comune, călăuzindu-se după interesele întăririi păcii și securității internaționale.In acest sens pot fi evocate Consfătuirea din iulie 1966, în care a fost adoptată Declarația de la București — document de bază în problemelo înfăptuirii securității în Europa — Consfătuirea de la Budapesta din martie 1969, care a adoptat Apelul pentru convocarea Conferinței ge- neral-europene consacrată securității șl colaborării pe continentul nostru. Inițiativele pașnice, constructive, manifestate cu aceste prilejuri, au afirmat rolul țărilor socialiste ca factor activ al luptei pentru pace și securitate.Este bine cunoscut că România situează statornic în centrul politicii externe prietenia și alianța frățească cu toate țările socialiste, manlfestînd o preocupare constantă pentru extinderea colaborării cu ele în domeniile politic, economic, militar, cul- tural-științific șl în alte domenii. Ca membru fondator al Tratatului de la Varșovia, Republica Socialistă România și-a îndeplinit și își îndeplinește neabătut îndatoririle ce-i revin in cadrul acestei alianțe. Avînd în vedere că atîta timp cit există imperialismul există și pericolul izbucnirii unui nou război mondial și pătrunse de spiritul înaltei răspunderi față de apărarea orînduirii socialiste, a cuceririlor revoluționare ale poporului, Partidul Român și guvernul țării mențin permanent trează vigilența, manifestă o grijă neslăbită pentru ridicarea capacității de apărare a patriei. Partidul și guvernul României acordă o atenție deosebită perfecționării forțelor noastre armate, pregătirii și sporirii capacității lor de luptă. Industria românească în plin progres oferă posibilități de dotare a armatei cu tehnică militară modernă ; în același timp, se importă tehnică militară din alte țări, îndeosebi din Uniunea Sovietică, asigurîndu-se ca unitățile armate să fie înzestrate cu tot ce este necesar •pentru realizarea oricărei misiuni de luptă. Țara noastră dispune de o armată cu adevărat ' "meinic știentă de nobila ____...votată fără margini patriei, poporului, partidului, gata să-și îndeplinească, în caz de nevoie, atît îndatoririle față de națiunea română, și obligațiile asumate în relațiile celelalte țări socialiste. Cu toate în războiul modern rol deosebit, omul factorul decisiv. De importanță nivelul noastre, înarmarea misiunii nobile ce parare a patriei socialiste.Totodată, un rol deosebit de important în creșterea puterii de apărare a patriei au formațiunile înarmate ale poporului însuși, gărzile înarmate ale clasei muncitoare din care fac parte muncitori, țărani și intelectuali. Acestea au fost create de partid în spiritul principiilor marxist-leniniste cu privire la faptul că revoluția socialistă este apărată de însuși poporul înarmat.Totodată, animată de spirit internaționalist, credincioasă angajamentelor sale în cadrul Tratatului de la Varșovia, România dezvoltă în permanență colaborarea militară cu statele membre ale acestui Tratat, legăturile militare cu toate statele socialiste. Așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, colaborarea dintre armatele noastre „constituie una din obligațiile fiecărui partid și guvern, face parte indisolubilă din politica de construcție socialistă, din politica solidarității internaționale, a internaționalismului proletar, care a caracterizat și caracterizează întreaga activitate a partidului și guvernului român".în spiritul acestei politici a Partidului Comunist Român, armata română participă la schimburile de experiență ce se realizează pe multiple planuri între armatele noastre, la activități destinate a perfecționa și moderniza procesul instructiv-educativ, la dezbateri pe probleme de specialitate, la simpozioane și consfătuiri ; se dovedesc, de asemenea, utile schimburile reciproce de delegații militare, legăturile culturale, artistice și sportive.Decurgînd din relațiile de tip nou statornicite între țările socialiste, legăturile de colaborare dintre armatele statelor participante la Tratatul de la Varșovia se întemeiază pe egalitate, stimă și încredere reciprocă. pe respectarea suveranității naționale ; aceste norme exclud orice amestec în treburile interne ale vreunei țări sau ale vreunei armate. Activitatea armatei, ca de altfel întreaga activitate tnternă și externă a țării, se decide de către organele constituționale ale patriei noastre, de Marea Adunare Națională — forul suprem al puterii de stat ; singurul conducător al forțelor noastre

instruită și ei

Comunist noastre

populară, educată, misiune, t<^- con- de-
cit cu că un fietehnica joacă continuă să aceea are o mare moral al armatei ei cu conștiința îi revine de a-

armate este partidul, Consiliul da Stat, Comandamentul suprem național ; numai acestea pot da ordina armatei noastre și numai aceste or" dine pot fi executate. Ținind seaml de faptul că, numai prin întărirea unității sale, sistemul mondial socialist își poate exercita tot mai puternic rolul său în viața Internațională, poate preintîmpina un nou război mondial și asigura pacea și securitatea mondială, țara noastră consideră necesară dezvoltarea colaborării și prieteniei cu armatele tuturor țărilor socialiste. kPornind de la faptul că rezolvarea reală a problemelor internaționale majore reclamă participarea ou toată răspunderea a tuturor statelor mari, mijlocii și mici, sporirea aportului fiecărei națiuni la salvgardarea păcii, Republica Socialistă România desfășoară cu perseverență o activitate hotărîtă pentru îmbunătățirea relațiilor dintre state, lichidarea urmărilor celui de-al doilea război mondial, realizarea unui sistem trainic de securitate in Europa. Țara noastră se pronunță pentru convocarea unei conferințe în problema securității europene, considerînd că o asemenea intilnire ar deschide calea spre soluționarea treptată a unor importante probleme în suspensie de pe continentul nostru. România consideră că pregătirea conferinței general- europene nu trebuie să se facă prin înțelegeri de la bloc la bloc, ci prin realizarea unei înțelegeri între toate statele de pe continent. înfăptuirea securității europene presupune, de a- semenea, recunoașterea inviolabilității frontierelor postbelice, inclusiv a graniței Oder—Neisse, recunoașterea, din punctul de vedere al dreptului internațional. a R. D. Germane, stabilirea de relații normale între și cu ambele state germane — Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei — crearea condițiilor pentru participarea lor activă la viața politică din Europa.îngrijorată profund de continuarea cursei înarmărilor, țara noastră acționează hotărit pentru a se pune stavilă acumulării de stocuri de armament, pentru a se întreprinde măsuri concrete, efective în vederea înfăptuirii dezarmării generale și totale, în primul rînd a dezarmării nucleare. La înlăturarea surselor de neliniște și încordare, o contribuție importantă ar putea-o aduce plecarea din Europa a forțelor militare neeuropene, retragerea trupelor tuturor statelor în interiorul frontierelor naționale, desființarea bazelor militare.In cei 15 ani care au trecut de la semnarea Tratatului de la Varșovia în lume au avut loc profunde prefaceri social-politice, o serie de tendințe noi, pozitive, se manifestă pa arena internațională. Caracteristica evoluției situației internaționale esta creșterea influenței forțelor socialismului, progresului și păcii, a frontului antiimperialist ____ __sfere, pături, categorii foarte largi, accentuarea destinderii și colaborării internaționale.Continuînd să 6e dedea la comploturi, atentate împotriva păcii și independenței popoarelor, cercurile imperialiste comit acțiuni agresive, mergînd pînă la intervenția armată directă, așa cum sînt războiul dus de S.U.A. împotriva eroicului popor vietnamez, intervenția in Laos și recent în Cambodgia — acte care trezesc cea mai vie dezaprobare și condamnare în lumea întreagă. Noile acțiuni agresive ale imperialismului nu sint însă o dovadă că el a devenit mai puternic. Lupta eroică a poporului vietnamez împotriva intervenției armate și războiului de agresiune ale S.U.A. demonstrează că in zilele noastre un popor care este ho- tărît să-și apere cu orice preț libertatea și independența națională nu poate fi îngenunchiat oricît de mari ar fi forțele militare ale agresorului. In prezent, nu imperialismul, ci forțele antiimperialiste determină intr-o măsură tot mai mare cursul evenimentelor ; acționînd unit și hotărit. uriașele forțe ale frontului antiimperialist pot să stăvilească si să zădărnicească planurile cercurilor imperialiste, să asigure pacea și securitatea omenirii. Această conclu- zie cheamă la unire și acțiune hotă- rită toate forțele iubitoare de pace, toate detașamentele frontului antiim- perialist ; ea reliefează pregnant necesitatea de a se promova cu consecvență o politică activă, constructivă, de natură să favorizeze și să stimuleze tendințele șl curentele pozitive din viața Internațională, să valorifice premisele existente pentru adincirea destinderii, lichidarea focarelor de război și soluționarea problemelor litigioase prin tratative, consolidarea păcii.Alături de întregul popor, militarii armatei noastre populare, animați de cele mai puternice sentimente de dragoste și devotament față de patria socialistă, călăuziți de principiile internaționalismului proletar, înfăptuiesc neabătut politica Partidului Comunist Român. Forțele Armate ale României socialiste sint hotărîte să nu precupețească nici un efort pentru a-și îndeplini îndatoririle față de patrie, de națiunea română, de cauza generală a socialismului in lume, față de cauza păcii și securității omenirii.

care cuprindcurentelor favorabile

V. ILIESCU

ATLETISMIn cadrul unei reuniuni atletice, care a avut loc la Thompson în California, John Cole a aruncat discul la 63,72 m (cea mai bună performanță mondială a sezonului). Fennel a realizat 5,18 m, iar de săritură la săritura cu prăjina Brown a cîștigat proba în înălțime cu 2,16 m.
intîl- selec- ,_______  ____________ , . braziliană Corinthians Sao Paulo. La capătul unui joc echilibrat, victoria a revenit gazdelor (0—0) prin golul in minutul 83.

La Casablanca s-a disputat nirea amicală de fotbal dintre ționata Marocului și formația vremeacu scorul de 1—0 marcat de Maaroufi
Sezonul atletic în aer liber a fost lhaugurat in R. D. Germană prin- tr-un concurs care a avut loc la Berlin. Cu acest prilej, cunoscuta atletă Illgen a realizat la proba de aruncarea discului excelenta performanță de 59,16 m.

★Cu prilejul Unui concura atletic desfășurat la Budapesta, sprinterul maghiar Farkas a stabilit un nou record al țării sale in proba de 100 m, cu timpul de 10”2/10. El â terminat învingător și in cursa de 200 m eu rezultatul de 21”3/10. Proba de aruncarea discului a fost ciștigată de Fejer cu 60,36 m, iar in cea de aruncarea suliței, victoria a revenit lui Nemeth cu 78,38 m.In proba feminină de 200 m, Ilona Balogh a fost cronometrată cu timpul de 23”5/10.

♦Cunoscutul Internațional vest-ger- man, Helmut Haller, a fost introdus in Iotul fotbaliștilor din R. F. a Germaniei care se pregătesc pentru turneul final al campionatului mondial din Mexic. Haller suferise o luxăție la umăr !n cursul meciului amical R. F. a Germaniei—România, disputat la Stuttgart tn urma unui control medical, doctorul Heinz Scho- berth l-a găsit apt pentru selecție pe valorosul jucător, iar Haller se află acum in cantonamentul de la Ma- lente, unde a început pregătirile cu ceilalți selecționabill. Antrenorul e- chipei vest-germane, Helmut Schoen, a declarat că Haller joacă rol ta sistemul de joc al tatîvel care va evolua fiind un jucătoș deosebit trat pe plan tactic.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 și 17 mai a. c. In țară : Vreme răcoroasă în primele zile, apoi in curs de încălzire. Cerul va ti variabil, cu înnorări mai accentuate în jumătatea de nerd-vest. Local în nordul și estul țării vor cădea ploi mai ales sub formă de averse. In rest averse izolate. Vînt potrivit predominînd din sectorul vestic. Temperatura va crește ușor nimele grade, grade,In București : Vreme răcoroasă la începutul intervalului, apoi in curs de încălzire ușoară. Cerul va fi temporar noros. Vînt slab pînă la potrivit predoriiinind din sectorul vestic. Temperatura se menține coborîtă la început, apoi va Crește ușor.

spre sfirșitul intervalului. Mi- vor ti cuprinse între 5—15 Iar maximele intre 16—26 Izolat mai ridicate la sfîrșit.
un mare reprezenta Mexic, de înzes-
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Angajări de specialiști la întreprinderea
de nasturi și mase plastice

București
întreprinderea de nasturi șl mase plastice din București, cu sediul în str. Sergent che Alexandru nr. I, 6, cartierul Drumul angajează de urgențăproiectanți șl proiectanți SDV-uri, matrițeri,

Postola- sectorul Taberei, Ingineri deelectrici-

eni, zidari, fochiști autorizați, precum și un bibliotecar tehnic, cunoscător al limbilor germană sau engleză. (Accesul la întreprindere cu troleibuzele 84, 93 și cu tramvaiele 3, 8).
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Dupâ pătrunderea trupelor

israeliene pe teritoriul libanez

DEZBATERI ÎN CONSILIUL

DE SECURITATE
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Consiliul de Securitate și-a continuat în .noaptea de marți spre miercuri dezbaterile în legătură cu pătrunderea unor unități militare israeliene pe teritoriul libanez. In cadrul lucrărilor, reprezentanții Libanului, Marocului, Siriei și Arabiei Sau- dite au denunțat atacul întreprins de trupele israeliene asupra Libanului, cerînd, totodată, ca Israelul să respecte rezoluția adoptată în ședința de marți a Consiliului de Securitate privind „retragerea imediată a tuturor forțelor armate israeliene de pe teritoriul libanez".La reluarea lucrărilor, miercuri Ia ora 15 G.M.T., președintele Consiliului de Securitate, pe luna în curs, Jacques Kosciusko-Morizet (Franța),

Atacul israelian împotriva
Libanului - un act 

de intensificare a încordării 
in Orientul Apropiat

Situația din Orientul Apropiat cunoaște o nouă și serioasă agravare ca urmare a atacului întreprins de forțele militare ale Israelului împotriva Libanului. După cum s-a anunțat, dedindu-se la o flagrantă incăl- care a suveranității acestui stat și nesocotind normele elementare ale dreptului internațional, unități de tancuri israeliene, cu sprijin din partea artileriei și aviației, au declanșat o acțiune agresivă pătrunzînd marți pe teritoriul libanez, unde . au. desfășurat susținute operațiuni militare. Flăcările războiului au cuprins astfel o parte a sudului țării, au fost înregistrate pierderi de vieți omenești, inclusiv victime din rîndul populației civile, pagube materiale importante. Atacul israelian a intîmpinat riposta forțelor armate libaneze, pro- vocind totodată o intensificare a activității militare pe celelalte fronturi ; în sprijinul armatei libaneze au participat la acțiunile de luptă și unități siriene, precum și unități ale unor organizații palestinene de guerilă ; de asemenea, de-a lungul văii Iordanului au avut loc schimburi intense de focuri, cu participarea și a unităților irakiene staționate în Iordania.Luînd cunoștință de acest nou act de război, opinia publică din țara noastră și-a manifestat profunda dezaprobare, condamnind cu tărie acțiunea forțelor armate israeliene. Dind expresie acestor sentimente, Declarația Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România — pe care o publicăm in pagina a 5-a a ziarului — arată că atacul israelian împotriva Libanului constituie „un act agresiv, o încălcare brutală a suveranității a- cestui stat, o violare flagrantă a normelor dreptului internațional, a principiilor Cartei O.N.U. și o desconsiderare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate privind încetarea focului și rezolvarea pe cale pașnică a crizei din Orientul Apropiat. Săvîr- șind acest act — se subliniază in declarație — guvernul Israelului și-a asumat o grea responsabilitate".Actul de o deosebită gravitate al forțelor israeliene, survenind după altele similare, cum ar fi bombardarea uzinei metalurgice de la Abu Za- bal sau a școlii primare din guverno- ratul Sharkia, soldate cu numeroase victime în rîndurile populației civile arabe, adaugă noi elemente de tensiune în această regiune a lumii, unde, în ultima vreme, acțiunile militare cunosc o amploare cres- cindă. Oficialitățile de la Tel Aviv au declarat că atacul viza taberele unităților de comando palestinene. Asemenea justificări nu au însă nici un fel de suport juridic sau moral ; ideea acțiunilor de represalii, nu poate fl admisă ca mijloc de reglementare a problemelor litigioase. Ășa cum se arată în Declarația M.A.E., „nici un stat nu-și poate aroga dreptul de a pătrunde cu forțe armate pe teritoriul altui stat, de a-și impune pe această cale voința sa. de a atenta la independența, suveranitatea și integritatea teritorială a altor țări". Calea care duce spre pace nu poate trece, în nici un caz, prin acțiuni de forță ; dimpotrivă, recurgerea la mijloace militare nu poate decît să complice situația și să îndepărteze și mai mult perspectivele unei soluționări pașnice.Atacul israelian a fost întîmpinat cu puternice sentimente de reprobare în cele mai largi cercuri ale opiniei publice mondiale. O serie de guverne și-au expt^mat condamnarea și oprobriul față de această acțiune. Vii critici a provocat acțiunea israeliană în rîndul unor membri ai Consiliului de Securitate, care, întrunit în ședință urgentă, a adoptat, în unanimitate, o rezoluție prin care se cere ca forțele armate israeliene să fie imediat retrase de pe teritoriul libanez. Totodată, în paginile presei internaționale și-a găsit reflectare îngrijorarea față de consecințele pe care le poate produce această acțiune. „LE FIGARO" apreciază ca „un fapt de extremă gravitate" hotărîrea guvernului Israelului de a ataca Libanul, tn timp ce LA NATION și 

a dat citire unui mesaj adresat secretarului general al O.N.U. de primul ministru al Israelului în care se anunță că „retragerea forțelor israeliene din Liban a luat sfîrșit".Apoi a luat cuvîntul lordul Cara- don (Marea Britanie), Jakob Malik (U.R.S.S.), M. Jakobson (Finlanda). In cursul discuțiilor s-a arătat că asemenea acte agravează situația din Orientul Apropiat, afectează eforturile în vederea reglementării pașnice a crizei din această regiune. A fost condamnată acțiunea forțelor israeliene ca o încălcare a normelor internaționale și a Cartei O.N.U.Lucrările Consiliului de Securitate au fost întrerupte, urmînd să fie reluate joi, la orele 14,30 G.M.T.

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE scot în evidență paralelismul dintre intervenția forțelor americane în Cambodgia și acțiunea is- raeliană din Liban. La rindul său, influentul cotidian britanic „TIMES" scrie : „Din nefericire, politica de represalii este atit de ferm stabilită și extremismul are un ascendent atit de mare în Israel, îneît israelienii nu au învățat și nu pot învăța lecția e- videntă a raidurilor anterioare. Rezultatul final al politicii lor va fi o situație mult mai gravă decît cea pe care această politică încearcă s-o remedieze".Dupâ cum se știe, în repetate rîn- duri România și-a exprimat, cu toată claritatea, poziția principială față de criza din Orientul Apropiat. Pronun- țindu-se cu hotărîre împotriva soluționării prin forță, prin acțiuni militare a diferendelor dintre state, țara noastră apreciază că mecanismul unei reglementări echitabile îl poate constitui numai aplicarea rezoluției din noiembrie 1967 a Consiliului de Securitate, care stipulează retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, recunoașterea dreptului la independență și existență suverană a tuturor statelor din zonă, rezolvarea problemei refuglaților palestineni in conformitate cu interesele lor legitime.Blamind atacul israelian săvîrșit împotriva Libanului, opinia publică din țara noastră consideră că întreaga evoluție a evenimentelor din ultimul timp din Orientul Apropiat arată, o dată in plus, cît de important este să se dea ascultare glasului rațiunii, sâ se pună capăt de urgență oricăror acte de violență și război, acțiunilor împotriva populației pașnice și a obiectivelor civile. încercările de a rezolva problemele litigioase prin forța armelor nu sînt în folosul celui care atacă. Adîncirea conflictului din Orientul Apropiat este doar în avantajul imperialismului interesat să dezbine popoarele, pentru a-și menține dominația. Numai pe calea soluțiilor politice poate fi restabilită pacea in această zonă, în interesul tuturor popoarelor care trăiesc aici, in interesul destinderii și securității în întreaga lume.
Romulus CAPLESCU
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agențiile de presă transmit:
Conferința științifică a 

istoricilor militari de la 
MOSCOVa consacrată împlinirii a 25 de ani de la victoria asupra fascismului, și-a încheiat miercuri lucrările. Pe lingă conducători militari și oameni de știință sovietici, la conferință au participat delegați din mai multe țări. Delegația română a fost condusă de general-locotenent în rezervă Gheorghe Zaharia-, director adjunct al Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.

Instituirea stării excep
ționale in Republica Domi
nicană. Pe măsurâ ce 8e apropie alegerile prezidențiale de la 16 mai, atmosfera politică din Republica Dominicană devine tot mai încordată. Partizanii președintelui Joaquin Ba- laguer, a cărui candidatură pentru un al doilea mandat a stîmit protestele populației dominicane, desfășoară acțiuni represive împotriva membrilor partidelor de opoziție. Majoritatea acestora au anunțat, de altfel, că vor boicota scrutinul de la 16 mai. Situația s-a com

VIZITA MINISTRULUI DE EXTERNE
Al ROMÂNIEI ÎM TARI AFRICANE

IKINSHASA 13 — Trimisul special Agerpres Nicolae Crețu transmite : Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, și-a încheiat vizita oficială în Republica Democratică Congo. în comunicatul dat publicității la încheierea vizitei se arată că ministrul român a fost primit de președintele Republicii Democratice Congo, J. D. Mobutu, căruia i-a transmis un mesaj de prietenie din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. La rindul său, președintele J. D. Mobutu l-a rugat pe oaspetele român să transmită un salut cordial președintelui Nicolae Ceaușescu.Ministrul român a avut întrevederi cu ministrul de stat însărcinat cu afacerile externe, cooperarea și comerțul exterior, Cyrille Adoula, și cu ministrul de stat însărcinat cu a- facerile interne, Joseph Nsinga. In cursul întrevederilor, s-a manifestat satisfacția față de cursul favorabil al relațiilor româno—congoleze. Cu prilejul discutării unor aspecte ale situației internaționale, s-a subliniat atașamentul față de principiile suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, a căror respectare constituie garanția sigură a unei păci reale în lume. De asemenea, a fost reafirmat dreptul inalienabil al popoarelor de a dispune singure de propria lor soartă ; a fost subliniată necesitatea eliminării forței sau a-

în cadrul „ofensivei de primăvară*, sute de mii de muncitori japonezi au 
participat marți la o serie de acțiuni greviste, organizate în diverse orașe 
ale țării. Ei revendică îmbunătățirea sistemului ae salarizare și a condi
țiilor de muncă, precum și abrogarea tratatului de securitate japono—ame
rican și retrocedarea imediată către Japonia a insulei Okinawa. în foto

grafie : Aspect de la un miting desfășurat recent la Tokio

Luptele din 
Cambodgia

<tPNOM PENH 13 (Agerpres). — „Punctele fierbinți" din Cambodgia, în care au loc lupte între forțele de rezistență populară și unitățile ame- ricano-saigoneze, s-au multiplicat în ultimele 24 de ore. Corespondenții agențiilor de presă semnalează ciocniri intense în apropierea orașului Kampot, in perimetrul regiunii denumite „Ciocul de papagal", la Se San, pe Platourile înalte, în provincia Ratanakiri, precum și în diverse porțiuni ale șoselei naționale nr. 1.Cele mai puternice lupte, relatează de la fața locului corespondentul agenției France Presse, s-au desfășurat în regiunea „Ciocul de papagal", unde formațiuni ale rezistenței populare au atacat trupe ale celei de-a 25-a divizii americane de infanterie ; după cinci ore de ciocniri violente, forțele patriotice s-au repliat. De asemenea, alte grupuri de patrioți au atacat simultan diverse poziții saigoneze amplasate de-a lungul șoselei naționale nr. 1, precum și o bază americană de artilerie situată pe teritoriul Cambod- giei, la 3 km depărtare de granița cu Vietnamul de sud.

plicat după ce ministrul forțelor armate, Enrique Peres y Peres, a anunțat instituirea stării excepționale.
In cadrul lucrărilor celui

de-al doilea congres inter
național de studii sud-est-care se desfășoară laeuropene,Atena, membrii delegației române auprezentat o serie de rapoarte și comunicări în domeniul istoriei, istoriei literaturii și artei, etnografiei și folclorului. Oameni de știință români au prezidat lucrările unor secții. Prof. Mihai Berza a formulat concluziile a- supra dezbaterilor privind umanismul sud-est-european, Iar prof. C. Giures- cu a prezidat lucrările ta secția de istorie a relațiilor internaționale din sud-estul Europei. Contribuțiile oamenilor de știință români au întrunit aprecieri deosebite.

Dezvoltarea colaborării 
dintre Uruguay și Brazilia, în fortăreața Santa Teresa a avut loc luni o întîlnire între președintele Uruguayului, Jorge Pacheco Areco, și președintele Braziliei, Emilio Garastazu Medici, s-a anunțat 

menințăril cu forța din relațiile dintre state.Oaspeții români au vizitat instituții social-culturale și de învățămînt, luînd cunoștință cu interes și apreciind eforturile întreprinse de guvernul și poporul congolez în a- ceste domenii. In timpul vizitei, între cele două părți au fost semnate un acord de cooperare economică și tehnică și un acord cultural.
★LAGOS. — In continuarea turneului pe care îl întreprinde într-o serie de țări africane, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu- Mănescu, a sosit marți seara în capitala Republicii Federale Nigeria — Lagos. La sosire, oaspetele român a fost întîm- pinat de comisarul federal pentru afaceri externe, Okoi Arikpo, și de alte oficialități nigeriene.Anterior, ministrul de externe român a efectuat vizite în capitala Ga- bonului — Libreville și în capitala Camerunului — Yaounde.La Libreville, ministrul afacerilor externe al României a avut o întrevedere cu omologul său gabonez, Jean Remy Ayoune, cu care a discutat. într-o atmosferă de deplină înțelegere și cordialitate probleme privind relațiile dintre cele două state.La Yaounde, ministrul de externe român a fost primit de președintele Republicii Camerun, Ahmadou Ahidjo, și a conferit, de asemenea, cu ministrul de externe camerunez, Nko’o Etoungou.

Întîlnire

Norodom Sianuk

- Le Duan
PEKIN 13 (Agerpres). — Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Național Unit al Cambodgiei, a avut o întrevedere cu Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, care se află într-o vizită la Pekin.Agenția China Nouă informează că convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească.Miercuri, Le Duan a părăsit Pekinul, încheindu-și vizita în China.

★Șeful statului cambodgian a adresat un mesaj special forțelor populare și forțelor regale de eliberare națională din Cambodgia, în care Ie felicită pentru numeroasele succese repurtate în luptele împotriva forțelor intervenționiste americane și ale regimurilor de la Saigon și Pnom Penh, anunță agenția China Nouă.

la Montevideo. într-un comunicat comun difuzat marți, cei doi președinți și-au exprimat dorința de a intensifica colaborarea dintre Uruguay și Brazilia tn domeniile științific, tehnic și cultural și au indicat că a fost realizată o poziție comună în ce privește extinderea limitei apelor teritoriale maritime la 200 de mila
150 000 de muncitori 

agricoli chilieni au declarat 
marți grevă p9 tirap de 24 de ore, în semn de protest Împotriva refuzului proprietarilor de latifundii de a aplica reforma agrară decretată de guvern, precum și prevederile legale în ce privește asistența medicală, pensiile șl ajutoarele sociale. Pentru prima oară în istoria mișcării țărănești din Chile, la această acțiune participă toate cele patru uniuni sindicale ale muncitorilor agricoli din țară, tn sprijinul țăranilor au intrat în grevă șl studenții Universității din Concepcion și au publicat declarații de solidaritate coaliția partidelor de stingă „Unitatea populară" și Centrala unică a oamenilor muncii din Chile.

DEZVOLTAREA COOPERĂRII 
ROMÂNO-FINLANDEZEHELSINKI 13 (Agerpres). — La Helsinki s-a semnat miercuri protocolul primei sesiuni a comisiei mixte româno-finlandeze de cooperare economică, industrială și tehnică. Din partea română, la sesiunea comisiei a participat o delegație condusă de Mircea Bădică, secretar general în Ministerul Comerțului Exterior.Protocolul evidențiază posibilitățile și interesul reciproc pentru dezvoltarea cooperării româno-finlandeze în domenii ca : industria lemnului, hîrtiei și celulozei, mașini de ridicat și transport, excavatoare, mașini miniere, aparatură electronică, industria alimentară, agricultură și turism.

Constituirea noului 
guvern bolivianLA PAZ 13 (Agerpres). — După trei reuniuni succesive cu comandanții forțelor armate, președintele Boliviei, generalul Alfredo O- vando Candia, a anunțat constituirea noului guvern, în componența căruia intră 10 miniștri civili și 5 militari. In vechiul cabinet, creat imediat după instaurarea actualului regim bolivian, în septembrie anul trecut, majoritatea portofoliilor erau deținute de militari. Titularii unor ministere, ca cel de externe, al muncii și al sănătății publice, au fost înlo- cuiți. S-au creat totodată două ministere noi — unul al minelor și metalurgiei, iar celălalt al locuințelor și urbanisticii.

Congresul P.S.D.G.
• CUVÎNTAREA CANCELARULUI 

W. BRANDTSAARBRUCKEN 13 (Agerpres). — Lucrările de miercuri ale Congresului Partidului Social-Democrat din R. F. a Germaniei — care se desfășoară de trei zile la Saarbrilcken — au fost dominate de cuvîntarea președintelui partidului, cancelarul Willy Brandt. Menționînd hotărîrea de a purta „convorbiri serioase cu vecinii din Răsărit", el a declarat : „Sîntem de acord cu cei care poartă răspunderea conducerii în R.D.G. a- supra faptului că de pe teritoriul german nu trebuie să mai izbucnească niciodată un război". Cancelarul a subliniat, în continuare, că „Republica Federală nu are revendicări teritoriale nici acum și nu va avea nici mai tîrziu".După ce a reafirmat fidelitatea R.F.G. față de alianța atlantică, vorbitorul s-a referit la Piața comună, definind poziția favorabilă a P.S.D.G. față de lărgirea acestui organism și față de ideea „unității politice vest-europene".Willy Brandt a apreciat că partidul său are capacitatea de a conduce R.F.G. și că realizarea coaliției cu liber-democrații a constituit un imperativ al momentului. El a relevat că încercarea hotărîtoare pentru actualul guvern bipartit o vor constitui apropiatele alegeri pentru landtaguri (Parlamentele landurilor).

VITREGIILE VREMII 
ÎN EUROPA

APELE RINULUI 
LA COTA MAXIMĂBONN 13 (Agerpres). — In regiunile de sud-vest ale R. F. a Germaniei se înregistrează de cîteva zile puternice inundații cauzate de ploile torențiale și de revărsarea apelor Saar-ului, Rinului superior și Mosel- lei. Incepînd de miercuri dimineața, Rinul a atins în apropiere de Strasbourg nivelul de 5 metri, ceea ce reprezintă cota maximă de alarmă. Datorită situației create, traficul fluvial a "fost întrerupt.Cancelarul Willy Brandt și întregul stat major al P.S.D.G., care participă la lucrările congresului acestui partid, au fost nevoiți să părăsească marți hotelul din Saarbrilcken, întru- cît subsolul imobilului, situat în a- propierea Saar-ului, a fost inundat. Comitetul de conducere al P.S.D.G. s-a mutat la Kaiserslautern, situat la 60 km de Saarbrilcken.în orașele Strasbourg și Lauter- bourg a fost întreruptă circulația. De asemenea, conducerea uzinei de automobile Audi-NSU a hotărît sistarea temporară a procesului de fabricație, ca urmare a inundațiilor. Activitatea industrială a fost întreruptă și în localitățile Bischiller și Sufflenheim.

PLOI ABUNDENTE ÎN R.D.G. 
Șl FRANȚABERLIN. — Ploile abundente și prelungite care au căzut în regiunile nordice și parțial în cele sudice ale Republicii Democrate Germane au îngreunat desfășurarea lucrărilor a- gricole de primăvară — relatează agenția A.D.N.

★Valul de aer rece de origine oceanică, care a invadat Franța, a provocat Importante căderi de precipitații tn regiunea de sud-est a țării. In ultimele tile ploi torențiale au căzut asupra întregii regiuni Lorraine. Drumul național Paris—Strasbourg e acoperit cu 80 cm de apă, iar cel departamental, este blocat din cauza revărsării Sarrel ; un mare număr de automobile au rămas imo-

varșovia întrevedere
Ion Gheorghe Maurer

Jozef CyrankiewiczVARȘOVIA 13 — Corespondentul Agerpres Iosif Dumitrașcu transmite : La 13 mai, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, conducătorul delegației române care participă la lucrările celei de-a 24-a sesiuni a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, a avut o întrevedere cu Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone.în cadrul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă, au fost discutate probleme privind colaborarea economică dintre cele două țări.La întrevedere a participat Tiberiu
Politica economică a Franței 

intr-o nouă etapă
„Giscard d’Estaing a definit o 

nouă politică economică pentru Fran
ța", se apreciază în cercurile de presă franceze după discursul rostit marți după-amiază de ministrul economiei și finanțelor în fața Adunării Naționale.Este știut că în luna august 1969 francul a fost devalorizat ; potrivit aprecierilor experților francezi, a- ceastă măsură trebuia să prevaleze într-o situație în care spirala inflaționistă a prețurilor urca îngrijorător, în timp ce, sub efectul degradării balanței comerciale și de plăți, rezervele monetare se erodau continuu. Devalorizarea a fost însoțită de o serie de măsuri destinate reducerii cererii interne, restrîngeril cheltuielilor guvernamentale, sporirii unor impozite directe și indirecte, reglementării creditului etc.Ministrul economiei și finanțelor a făcut în Adunarea Națională franceză bilanțul aplicării planului guvernamental de redresare economică și financiară. In cele nouă luni care au trecut de la devalorizarea francului, rezervele monetare au sporit cu 1,5 miliarde de dolari și Franța a reușit să ramburseze toate datoriile sale pe termen scurt, contractate la băncile occidentale după evenimentele din mai-iunie 1968. în aceste condiții, a declarat Giscard d’Estaing „Franța iese din 

perioada excepțională de redresare 
spre a intra intr-o perioadă norma
lă, aceea a soluționării problemelor 
permanente ale economiei", guvernul francez urmînd să acționeze în sensul suprimării treptate, pînă la mijlocul verii, a restricțiilor economice și adoptării unor măsuri care să permită eliminarea dezechilibrelor ce au provocat în trecut o serie de devalorizări.Ministrul francez a anunțat, printre altele, noi facilități pentru credite destinate consumului, relansării industriei electro-casnice și de construcții, o îmbunătățire a politicii 

bilizate. In numai trei ore, la Bou- zonville, nivelul Niedului a crescut cu 2 metri. Stația meteorologică de la Metz-Frescaty a înregistrat în 24 de ore 60 mm de precipitații, în timp ce media ultimilor 20 de ani pentru luna mai este doar de 53 mm.
ZĂPADA NEOBIȘNUITA 

IN PORTUGALIA

LISABONA. — Zăpezi neobișnuite pentru luna mai și pentru această zonă geografică au căzut în ultimele zile pe masivul muntos Șierra da Es- trela din centrul Portugaliei și în împrejurimi. Stratul de zăpadă a atins 60 cm ; luna mai 1970 stabilește astfel un • record absolut pentru ultimii 100 de ani.Scăderea bruscă a temperaturii, însoțită de masive căderi de zăpadă, a luat prin surprindere serviciile însărcinate cu deszăpezirea, care au trebuit să monteze în grabă plugurile de zăpadă pentru degajarea drumurilor din regiune.
Nave de pescuit cubaneze atacate 

de forțe contrarevoluționareHAVANA 13 (Agerpres). — Forțe contrarevoluționare cubaneze din așa numitul grup „Alfa-66“ au atacat zilele trecute două nave de pescuit ale Republicii Cuba, pe care le-au scufundat și au luat prizonieri 11 pescari — se arată într-un comunicat al primului ministru al Guvernului revoluționar al Cubei, Fidel Castro. Acest act are loc la numai cîteva săptămîni după lichidarea grupului armat care a debarcat în Cuba pentru a sabota realizarea planurilor de construcție economică și dezvoltare a țării. în comunicat se subliniază că aceste acte sînt organizate și înfăptuite de pe teritoriul S.U.A., cu armament și nave americane.

Petrescu, ambasadorul Republicii So* cialiste România în Republica Populară Polonă.
Lucrările 

sesiunii C.A.E.R.VARȘOVIA 13 (Agerpres). — Miercuri au continuat discuțiile în cadrul lucrărilor celei de-a 24-a sesiuni a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, care se desfășoară la Varșovia. La lucrări participă delegații guvernamentale din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S.

prețurilor și o slăbire a restricțiilor asupra creditului bancar, suprimarea treptată a controlului schimburilor de mărfuri și capitaluri, stabilizarea presiunii fiscale, care, potrivit aprecierilor lui Giscard d’Estaing, a a- tins „limita psihologică".Comentind măsurile anunțate» da Giscard d’Estaing, experții fra zi vorbesc despre o etapă interna' >ră a unui proces mai îndelungat te ca punct de plecare devallț jeuea francului și ca obiectiv final ..[presarea economiei franceze.
Convorbiri 

greco- bulgare
Convorbirile purtate zilele trecuta la Atena de ministrul de externe al Bulgariei, Ivan Bașev, cu omologul său grec, Panayotis Pipinelis, au constituit pentru cercurile politice și de presă ateniene un prilej de a sublinia evoluția pozitivă a relațiilor dintre cele două țări. După cum se arată în comunicatul comun greco-bulgar, in cursul întîl- nirii a avut loc un schimb de vederi cu privire la relațiile bilaterale șl la unele probleme ale situației internaționale. „Miniștrii — subliniază comunicatul — au constatat, între altele, cu satisfacție că reglementarea problemelor, care în trecut au deteriorat relațiile dintre cele două țări, a creat condiții ce permit dezvoltarea raporturilor între Grecia și Bulgaria". In acest sens au fost examinate unele probleme concrete Referitoare la extinderea relații' conomice și comerciale, a turir Xj încheierea unei convenții oo ’ . și de asistență1 juridică, ex. safluviilor de graniță, lărgire ..„m-burilor culturale etc.După cum se știe, recent, în urma tratativelor desfășurate la Atena, a fost semnat un aoord comercial da lungă durată (5 ani) prevăzînd creșterea volumului anual de schimburi la 45 milioane de dolari, față de 33 milioane în 1969. Cu un an în urmă a fost semnat un acord privind reglementarea în regiunea de graniță a cursului fluviului Marița. Aceste acțiuni au fost salutate de opinia publică din ambele țări, care le apreciază ca avînd o importanță deosebită pentru statornicirea unor relații de bună vecinătate și cooperare. Relațiile Greciei și Bulgariei — scria recent oficiosul „Nea Politeia" — au intrat „într-o etapă de îmbunătățire constantă și substanțială".Vizita la Atena a ministrului da externe al Bulgariei a marcat — potrivit comentariilor presei — voința ambelor guverne de a conlucra în probleme de interes reciproc. Comentatorii reliefează ca un element nou al raporturilor greco-bulgare o- pinia comună a celor doi miniștri de externe privind necesitatea unor schimburi reciproce de vederi și in probleme avînd o mai largă arie de cuprindere, cum este aceea a evoluției raporturilor interbalcanice. De altfel, comunicatul comun publicat în urma vizitei ministrului de externe al Bulgariei accentuează că la baza relațiilor dintre cele două țări stă respectarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional și evidențiază consensul părților „în a recunoaște că crearea unui climat de încredere între Bulgaria și Grecia va facilita, de asemenea, crearea unui climat analog în Balcani și în Europa".

Al. CIMPEANUAtena.

Președintele Republicii Cuba, Osvaldo Dorticos, a comunicat ambasadorului Elveției, care reprezintă interesele S.U.A. la Havana, cererea ca pescarii să fie imediat eliberați și să li se creeze condiții pentru a se putea întoarce tn patrie. Totodată, președintele a subliniat necesitatea Încetării tuturor acțiunilor îndreptate împotriva Cubei, care pornesc de pe teritoriul S.U.A.O comunicare similară a fost făcută ambasadorului Marii Britanii, deoarece grupuri de contrarevoluționari folosesc pentru actele lor agresive teritorii sub control britanic situate la nord de Cuba.
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