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2OOOO „DACIA"—11OO 

1OOO „DACIA"—1300
PITEȘTI (coreipondentul 

„Sclntell"): Muncitorii, tehni- ' 
cienii ți inginerii Uzinei de 
autoturisme din Pitești au trâit 
ieri un moment de mare sem
nificație : de pe benzile de 
monta] au ieșit „Dacia — 
I 100“ cu numârul 20 000 și 
„Dada** — 1300 cu numârul 
1 000. Acest jubileu atestâ pu

terea de creație a colectivului 
tinerei întreprinderi, buna or
ganizare a producției și a 
muncii, ritmul vioi In care se 
desfâșoarâ procesul de fabri
cați». In present, intr-o si, con
structorii de autoturisme din 
Pitești produc circa 80 limu
zine „Dacia", In cele douâ ti
puri amintite.

I

GEOLOGIA LA SIMERIA

(Continuare în pag. a II-a)

sau lor din din ' cu-

Prof. Virgil IANOVICI
prim-adjunct al ministrului industriei miniere și geologiei

PREȘEDINTELUI ZAMBIEI, I

către o prospectare 
eficientă a avuțiilor 

minerale ale țării

Subliniind sarcinile care revin fiecărui sector de activitate al economiei naționale în cadrul planului pe anul 1970, plenara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut a acordat o atenție deosebită problemelor legate de dezvoltarea și folosirea cît mai judicioasă a bazei proprii de materii prime. Cu acest prilej s-a reliefat că activitatea geologică se desfășoară într-un ritm nesatisfăcător, că cercetarea în zonele noi se face anevoios și s-a ajuns la concluzia reorganizării într-un timp rit mai scurt a acestei activități — pentru a fi mai strîns legată de eforturile centralelor și combinatelor miniere din zonele cunoscute în vederea exploatării raționale' a resurselor de materii pri-, me ; de asemenea, s-a evidențiat ne-’ ccsitatea creării unor unități geologice pentru studierea zonelor noi, unde se vor putea descoperi resurse suplimentare de substanțe minerale utile.Nu sînt necesare prea multe argumente pentru a demonstra necesitatea măsurilor preconizate în acest domeniu. Așa cum a apreciat conducerea partidului, deși rezultatele activității geologice desfășurate pînă a- cum în țara noastră sînt evidente — și ele se concretizează în identificarea a numeroase zăcăminte noi șl sporirea rezervelor Ia zăcămintele cunoscute — totuși, față de eforturile financiare făcute de stat, ritmul de creștere a rezervelor de substanțe minerale utile, mai ales de minereuri, ca și ritmul de punere în exploatare a zăcămintelor noi nu satisfac cerințele dezvoltării continue a economiei naționale în etapa actuală. La această situație a contribuit și faptul că activitatea geologică pentru substanțele minerale solide a fost împărțită între două organe centrale, ceea ce a îngreunat organizarea și conducerea unitară a lucrărilor, folosirea mai bună a cadrelor de specialiști și a mijloacelor tehnice. Se simțea astfel din ce în ce mai mult, în ultima vreme, necesitatea reorganizării activității geologice și a punerii ei in concordanță cu acțiunile Întreprinse de partid pentru perfecționarea organizării și conducerii economiei naționale.

Măsurile organizatorice adoptate recent cu privire la activitatea geologică au rolul să îmbunătățească situația în acest sector deosebit de important al economiei naționale. Astfel, Ministerul Minelor a fost comasat cu Comitetul de Stat al Geologiei într-un singur organ central, prin care se asigură coordonarea unitară a activității geologice pentru întreg teritoriul țării și pentru toate substanțele minerale utile. întreprinderile de explorări miniere Maramureș, Hunedoara, Suceava, Banat și Cluj ap fost reorganizate, în sfera lor de activitate intrînd și lucrările de prospecțiuni geologice. Totodată, a fost înființată întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Harghita, pentru prospectarea și explorarea de substanțe minerale utile solide. Crearea acestei întreprinderi este justificată de necesitatea intensificării lucrărilor în această zonă, în care există zăcăminte de minereuri neferoase și de fier, a căror cercetare s-a făcut pînă în prezent de unele unități geologice depărtate.Fiecare din întreprinderile de prospecțiuni și explorări își desfășoară activitatea pe teritoriul a două trei județe, cuprinzind în sfera teritorială cercetarea geologică județele cu activitate minieră țara noastră, în care gradul de noaștere a rezervelor geologice este mai avansat. întreprinderile de prospecțiuni și explorări geologice Maramureș, Suceava, Hunedoara și Harghita au fost trecute în subordinea centralelor și combinatelor miniere din aceste zone, întrucît substanțele minerale pentru care desfășoară principala lor activitate de cercetare geologică intră în profilul industrial al centralelor respective. Aceste întreprinderi urmează să execute și lucrări de prospecțiuni de detaliu în perimetrul zăcămintelor, pentru a orienta eficient lucrările de exploatare. Trecerea acestor întreprinderi în subordinea centralelor va favoriza legarea mai strînsă a activității geologice de producție și va întări rolul și răspunderea centralelor în ce privește politica geologică pe zone geografice și

mtercooperatist
DEVA (corespondentul „Scîn- 

teii'). — Urmârindu-ee înde
plinirea programului național 
do dezvoltare a zootehniei, la 
Simeria, județul Hunedoara, a 
fost dat parțial In folosințâ un 
modem complex intercoopera- 
tist pentru creșterea și tngrd- 
șarea mieilor. Complexul.a și 
lost populat cu circa 3 000 de 
miei, urmind ca In final — pe 
baza procedeelor avansate de 
hrânire și îngrijire — efectivul 
animalier să se ridice la 30 000 
de miei anual.

Vineri, 15 mai, în 
Jurul orei 14,00, stu 

dioul de televiziune
va transmite direct, 
de la aeroportul 
„București - Otopeni 
plecarea președinte* 
lui Republicii Zambia 
dr. Kenneth David
Kaunda, împreună cu 
soția, care, la invita 
țla președintelui Con 

siliulul de Stat al
Republicii Socialiste 
România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o 
vizită oficială în țara 

noastră

Situația inundațiilor din tară
y ? j

și măsurile luate pentru înlăturarea 
efectelor negative ale acestoraIn cursul zilei de joi au continuat să se manifeste în unele zone ala țării efectele dăunătoare provocate de ploile deosebit de abundente căzute în ultimul timp și de topirea u- nei cantități de zăpadă în zona muntoasă.Din informațiile pe care le deținem rezultă că apele au început să scadă în bazinul Mureșului. în zonele orașelor Reghin, Tîrgu-Mureș și Luduș, continuind să crească și să pună în pericol localități din județele Alba, Sibiu și Hunedoara. Pe Timave, apele scad în zona orașului Dumbrăveni și continuă să crească în aval. De asemenea, în bazinul Someș scade nivelul apelor în zona Bistrița- Beclean si continuă să crească. înspre vărsare. In bazinul Tisei supe'rioare, pe rîurile Iza și Vișeu, apele sînt în scădere. Viiturile din bazinul rîului Șiret se deplasează spre județele Bacău. Vrancea și Galați. în următoarele zile se vor produce importante creșteri ale nivelului apel riu- lui Prut. \Ca urmare a inundațiilor, au fost acoperite de apă numeroase localități, căi de comunicații, linii electrice, și-au încetat activitatea obiective industriale, au fost deteriorate culturi de pe mari suprafețe de terenuri agricole. S-au înregistrat, de asemenea, unele victime omenești precum și pierderi de animale. Sînt inundate 23 tronsoane de căi ferate principale, 16 tronsoane de drumuri naționale.Din toate informările primite de ministere și alte unități centrale rezultă că pe întreg teritoriul care a suferit din cauza inundațiilor se depun eforturi permanente pentru apărarea avutului obștesc și a populației de furia apelor.în urma măsurilor luate de comandamentele pentru apărare Imno- triva inundațiilor din județele Alba, Sibiu. Hunedoara și cu sprijinul a mii și mii de cetățeni, al unităților militare dislocate în acest scop, al formațiunilor gărzilor patriotice au fost evacuate populația, animalele

și diverse bunuri din localitățile care' se prevăd a fi inundate.La rîndul lor, ministerele și celelalte organe centrale au luat măsuri organizatorice pentru sprijinirea acțiunii de apărare împotriva inundațiilor, pentru asigurarea mijloacelor de transport necesare aprovizionării cu alimente a populației și cu materiale de construcții, in vederea restabilirii circulației. Au fost luate, de - asemenea, măsuri pentru acoperirea deficitului de energie electrică. Organele sanitare au întreprins o serie de acțiuni în vederea aprovizionării rețelei farmaceutice din zonele sinistrate cu diferite medicamente, seruri, mijloace de prim ajutor, asigurarea de cadre medicale, în sănătății populației și ției unor epidemii.Coloana de mașini .ciale, avioane au adus din țară zeci de mii de tone de produse alimentare, materiale diverse și medicamente. Brutăriile, spitalele, serviciile medicale de urgență, cantinele funcționează intens. In multe unități industriale, muncitorii, dînd dovadă de un înalt patriotism, n-au părăsit locurile de muncă, continuind cu intensitate activitatea de producție. La Combinai ul chimic din Tirgu- Mureș, de exemplu, deși înconjurat de ape, lucrul a continuat neîntrerupt, concomitent cu lucrările pentru împiedicarea inundării. In tot județul Mureș, paralel cu reintrarea în activitate normală se desfășoară, pe măsura retragerii apelor, o susținută activitate pentru recuperarea bunurilor, evacuarea mîlului. desfundarea canalelor, refacerea sistemelor de a- limentare cu apă, energie electrică și gaze, asigurarea fondului mințe necesare reînsămînțării rilor arabile calamitate. La tie, în urma inundării chimice, din cauza furtunii avut loc la 13 mai, ridicat și salvat de la degradare motoarele electrice și alte utilaje, ceea ce a permis reluarea în scurt timp a

procesului de producție. Furia apelor a pus în pericol, printre alte întreprinderi, și fabricile de cherestea „Scinteia" și „Arini" de la Piatra Neamț și Combinatul forestier de la Tarcău. Muncitorii de la întreprinderile amintite, hotărîți să apere cu
(Continuare In pag. a V-a)

scopul apărării evitării apari-și trenuri spe-

de se- terenu- Orăș- fabricii care a muncitorii au

DR. KENNETH DA VID KAUNDAPreședintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, șl președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, au făcut, în cursul dimineții zilei de joi, o vizită pe frumoasele meleaguri argeșene.Cei doi șefi de stat au fost însoțiți de Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, șl persoane oficiale române și zambiene.Primul popas se face la hidrocentrala de pe Argeș. Două elicoptere speciale aterizează pe un platou din apropierea hidrocentralei. In Intîm- pinarea oaspeților au venit numeroși locuitori din împrejurimi, care-1 salută cu căldură. Sînt prezențl, de asemenea, Gheorghe Năstase, președintele Consiliului popular al județului Argeș, Octavian Groza, ministrul energiei electrice, precum și reprezentanți al organelor locale. Tinere fete purtînd pitorești costume argeșene le oferă buchete de flori.Cei veniți în întîmpinare aclamă cu entuziasm pe președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și bucuria de a-1 avea din nou în mijlocul lor.Cei doi șefi de stat vizitează marele complex hidroenergetic construit în inima munților.In holul de la intrare se află expusă schema amenajărilor hidroenergetice de pe rîul Argeș. Acest puternic obiectiv face parte din categoria hidrocentralelor menite să realizeze în practică prevederile planului decenal (1966—1975) de dezvoltare a bazei energetice a țării. Caracteristica principală a acestui plan este intensificarea acțiunii de valorificare a potențialului hidroenergetic economic amenajabil, care totalizează aproximativ 24 miliardekWh producție anuală, din care 12 miliarde kWh revin cursurilor interioare de apă. în cadrul acestui plan este prevăzut ca in centralele hidroelectrice să se realizeze o putere instalată de 2 860 MW, adică de peste 6 ori mai mult derit puterea instalată ța sfîrșitul anului 1965.Inginerul Dumitru Alexe, directorul întreprinderii de centrale hidroelectrice Argeș-Lotru, dă explicații asupra concepției tehnico-științifice care a stat la baza elaborării proiectelor centralei de pe Argeș, important obiectiv al economiei naționale, modului original in care ener- geticienli români — muncitori, ingineri, tehnicieni — au reușit să soluționeze o serie de probleme tehnice dificile de proiectare și construcție. în continuare sînt prezentate date privind amenajările complexe efectuate, caracteristicile agregatelor cu care este echipată hidrocentrala.Președintele Kaunda și președintele Ceaușescu ooboară cu un ascensor în subteran, acolo unde pulsează inima uzinei. Este străbătută galeria de acces — adevărată operă de artă, în sala mașinilor se dau ample explicații despre cele 4 hidroagregate care transformă căderea apei în energie electrică și care trimit în sistemul energetic național circa 400 milioane kWh anual. Totul este dirijat de la un tablou de comandă, creierul electronic al hidrocentralei.Președintele Zambiei face aprecieri elogioase cu privire la această impresionantă realizare tehnică, oon- cepută și înfăptuită de specialiștii români. Interesîndu-se de proveniența agregatelor care intră în dotarea centralelor electrice care se construiesc în România, oaspetele zambian este informat că industria noastră națională produce la ora actuală întreaga gamă de mașini și instalații cu care sînt echipate toate centralele hidroelectrice. Președintele Nicolae Ceaușescu subliniază că industria românească constructoare de mașini realizează în prezent turbine de mare capacitate, cum sînt cele cu care va fi echipată hidrocentrala de la Porțile de Fier. Toate marile obiective hidroenergetice ce se vor construi în cadrul programului național de electrificare a țării vor fi înzestrate cu utilaje de fabricație românească.în continuarea vizitei, cei doi șefi de stat și persoanele oficiale care-i însoțesc pornesc spre baraj, străbă- t.înd un impresionant decor natural. De-a lungul serpentinelor crestate in
I

După vizitarea platformei petrochimice de Io Pitești, cei doi șefi de stat Iși iau râma» bun de la gazde
Foto : M. Andreeeeapereții de piatră ai muntelui fac de strajă ostași din trupele de vînători de munte.Sus, pe coronamentul barajului, inginerul Nicolae Păunescu, directorul grupului șantiere Argeș-Olt, dă explicații privitoare la realizarea acestui monumental zid ridicat în calea apelor. Se prezintă caracteristicile originale ale barajului, care stăvilește un lac a cărui suprafață acoperă 100 000 ha.Președintele Kaunda apreciază și cu acest prilej măiestria constructorilor români, exprimă cuvinte de laudă față de opera lor. La sfîrșitul vizitei, luîndu-și rămas bun de la gazde, oaspetele adresează calde felicitări întregului colectiv de proiec- tanți și oonstructorl pentru realizarea acestui impunător complex droenergetic.Coloana mașinilor străbate din pitorescul drum ce șerpuiește pe chea albie a Argeșului. Oaspeții zam- bieni sînt informați că directivele de dezvoltare energetică a țării noastre prevăd valorificarea cu precădere a resurselor hidroenergetice. Rîul Argeș are un important potențial și forța apelor sale este exploatată complex. Pe cursul lui, proiectanții au prevăzut realizarea unei cascade de 18 hidrocentrale, cu o putere totală instalată de 430 MW. Dintre a- cestea, șapte, cu o putere de 290 MW, sînt în prezent In funcțiune, alte trei sînt în construcție, iar opt se găsesc în fază de organizare a șantierelor. Se vor putea utiliza astfel în mod complex apele Argeșului pentru producerea unei cantități maxime de energie electrică, pentru crearea unor rezerve de apă destinate irigațiilor și pentru alimentarea orașelor Pitești și București cu apă potabilă și industrială.La una dintre hidrocentralele din aval — cea de la Albești — se face un scurt popas. Aici, oaspetele este informat despre sistemul de funcționare a uzinelor hidroelectrice din aval.La ieșirea din incinta centralei electrice, un mare număr de locuitori

(Continuare în pag. a IlI-a)

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român,

hi-nou ve-

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaMult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,In aceste momente de grea încercare prilejuite de calamitatea naturală ce s-a abătut asupra județului Mureș, ne îndreptăm cu recunoștință și încredere gîndul către conducerea partidului și statului nostru, către dumneavoastră, tovarășe secretar general, și vă mulțumim din adîncul inimii pentru solicitudinea, pentru înțelegerea de care ne-am bucurat ceas de ceas, minut de minut în rezolvarea sarcinilor grele ce ne-au stat și ne mai stau în față acum, cînd ducem bătălia cu stihiile dezlănțuite ale naturii.încrezătoare în partid, în politica sa, populația județului a răspuns fără preget chemărilor, acțiunilor inițiate de organele și organizațiile de partid, de consiliile populare pentru salvarea de vieți omenești, de bunuri materiale primejduite.în această luptă împotriva furiei apelor revărsate, oamenii muncii, comuniștii, întreaga populație au dat dovadă de bărbăție, de un înalt spirit patriotic, ei au simțit necontenit ajutorul moral și material concret ce ne-a fost acordat. După cum cunoașteți, am avut alături în lupta contra urgiei apelor unități bine dotate ale forțelor noastre armate, am primit totodată alimente, medicamente, utilaje trimise nouă de capitala patriei și de unele județe limitrofe.

Apreciind realist pagubele suferite în înfruntarea cu forțele oarbe ale naturii, oamenii muncii din județul nostru sînt hotărîți să facă tot ce le stă în putință pentru a diminua pagubele, pentru a învinge greutățile pricinuite de inundații, pentru a reintra cît mai grabnic în ritmul normal al vieții.Stimate tovarășe Ceaușescu, în numele organizației județene a partidului, al tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile mureșene, români, maghiari și germani, vă mulțumim din suflet pentru sprijinul ce ne-ați acordat. Ne angajăm ferm de a nu ne precupeți eforturile în lupta pe care o vom desfășura în perioada următoare pentru recuperarea prin eforturi susținute, atît în industrie, cît și în agricultură, a pierderilor cauzate de calamități, de a îndeplini integral sarcinile de plan prevăzute pentru acest an. Vom face astfel dovada profundului nostru atașament față de partid, de conducerea sa, dovada dragostei fierbinți față de patria noastră — România socialistă.
COMITETUL JUDEȚEAN MUREȘ 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN

Dineu în onoarea
. președintelui

Nicolae Ceaușescu
Președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, și soția, Betty Kaunda, au oferit joi, în saloanele Casei Centrale a Armatei, un dineu oficial în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, Elena Ceaușescu.Au luat parte Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Janos Fazekas, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri și ai Marii Adunări Naționale, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale.

Au participat E. H. K. Mudenda, ministrul dezvoltării și finanțelor, M. J. Chimba, ministrul îndrumării naționale, H. Mulemba, ministrul comerțului, A. I. Phiri, ministrul informațiilor, M. Ngalanda, ministrul protocolului și funcțiunilor de stat, și celelalte oficialități zambiene care 11 Însoțesc pe președintele Kaunda.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială, președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, și președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. au rostit toasturi.
ÎN PAG A III-A

Toasturile rostite de președintele Kenneth David 
Kaunda și de președintele Nicolae Ceaușescu

Excelenței Safe
Domnului FRANZ JONAS

Președintele federal al Republicii Austria

VIENACu prilejul aniversării a 15 ani de la semnarea Tratatului de Stat prin care a fost restabilită independența și suveranitatea Austriei, rog pe Excelența Voastră să primească din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a mea personal felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului austriac.Mă folosesc și de acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prietenie dintre cele două țări se vor dezvolta și In viitor, în folosul popoarelor român și austriac, al păcii și colaborării în Europa și în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului BRUNO KREISKY

Cancelar federal al Republicii Austria

*

VIENACu prilejul împlinirii a 15 ani de la restabilirea independenței șl suveranității Austriei, prin semnarea Tratatului de Stat, vă rog să primiți, Excelență, cele mai sincere felicitări din partea guvernului român și a mea personal.Doresc, totodată, să urez poporului austriac noi succese pe calea dezvoltării pașnice a patriei sale.
ION GHEORGHE MAURER

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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© în multe localități situația revine la normal ® Populației sinistrate 
i se asigură cazarea, aprovizionarea și asistența sanitară • Comanda

mentele județene coordonează ampla desfășurare de forțeAcțlonînd energic, In spiritul măsurilor inițiate de conducerea partidului, de guvern, organele de partid și de stat din zonele supuse inundațiilor au mobilizat mari torțe în bătălia cu stihiile naturii. In locurile afectate de inundații sint restabilite legăturile telefonice, electrice. Se lucrează cu tenacitate pentru a asigura neîntrerupt traficul rutier și feroviar. Muncitorii din fabricile unde activitatea a fost întreruptă temporar fac dovada unor emoționante acte de abnegație și e- roism, muncind fără odihnă pentru a pune grabnic în funcțiune fabricile lovite. Ca un prim rezultat al tuturor acestor eforturi — în care sint angajate masele de oameni ai muncii, militari ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice — în multe, localități viața revine treptat la normal.în localitățile aflate în aval de zonele ce au avut de suferit, comandamentele județene* au inițiat măsuri hotărîte de evacuare a oamenilor și bunurilor din calea puhoaielor. Se depune o muncă neîntreruptă, pătrunsă de solidaritate umană și responsabilitate, pentru a preintimpina și limita urmările calamităților naturale.în tot cursul zilei și nopții trecute, în județul Mureș au continuat lucrările de stăvilire a pagubelor produse de inundația ce s-a abătut în aceste zile asupra teritoriului. Toți oamenii muncii, în frunte cu comuniștii, mobilizați de organele și organizațiile de partid, continuă cu hotărîre să evacueze victimele calamităților din punctele amenințate, să evacueze bunurile, să asigure securitatea locurilor lor de muncă. Spre județul Mureș continuă transporturile de alimente și medicamente pe care comandamentul central le dirijează aici. O contribuție deosebită aduc în limitarea pagubelor produse de inundație ofițerii șl ostașii care depun eforturi adeseori eroice.în ultimele ore ăînt semne că pericolul este pe cale să se diminueze. Oamenii muncii se pregătesc pentru repunerea în funcțiune a unităților avariate, pentru refacerea potențialului distrus de ape.La ora cînd transmit aceste rîn- duri — comunică corespondentul nostru — stația de amplificare din Municipiul Alba Iulia repetă apelurile către populație de a-și păstra ' calmul, de a evacua zonele care ar putea fi afectate de inundație. Aceste apeluri sînt determinate de umflarea neobișnuită a apelor rîurilor Mureș și Tîrnave, eventualitate prevăzută însă cu o zi mai devreme (13 mai). Reprezentanții organelor locale de partid și de stat sînt peste tot unde situația devine critică, acționează prompt și cu hotărîre pentru a preveni pierderile de vieți o- menești, pentru salvarea din calea puhoaielor a bunurilor materiale, pentru a diminua cît mai mult efectele calamității.La Aiud sute de cetățeni participă la lucrările de înălțare a digului de protecție a zonei industriale. Fabrica de pîine funcționează neîntrerupt, fiind alimentată cu energie electrică de la un grup electrogen independent. Așezări ca Blaj și Ocna Mureșului au fost izolate din pricina inundării șoselei Teiuș-Blaj. Sînt inundate și unele porțiuni de pe șoselele Aiud- Unirea-Ocna Mureș. în unele locuri riul Mureș a atins 1,70 metri peste cota de pericol. Azi (ieri, n. red.) la orele 12, Ma-ria Josan, aflată la punctul de observație a cotelor Mureșului, a solicitat, după transmiterea observațiilor hidrologice înlocuirea din post, deoarece familia sa era în curs de evacuare. Nu-i primul caz de înfruntare curajoasă a pericolului și îndeplinirea datoriei, la post Cererea i-a fost satisfăcută.Lupta pentru a evacua din calea apelor oamenii și bunurile materiale angajează o concentrare masivă de forțe în județul Alba.
De la redacția ziarului „Ecoul" din Bistrița, ni se transmite : începem aceste rînduri cu o veste încurajatoare : în cursul zilei de ieri, debitul rîurilor în județul Bistrița-Năsăud a început să scadă considerabil. Starea atmosferică este și ea în curs de ameliorare.în dramatica încleștare cu forțele dezlănțuite ale naturii, întreaga popu- , lație aflată în zona calamităților a acționat cu calm și îndrăzneală, a făcut dovada unui înalt spirit de sacrificiu. La fel au acționat și cei ce le-au venit în ajutor.La chemarea organelor de partid și de stat locale, un mare număr de locuitori, ostași ai forțelor noastre armate, unități de miliție și pompieri își aduc contribuția la salvarea și a- dăpostirea persoanelor sinistraie, a bunurilor materiale. Săvîrșind adevărate acte de eroism, numeroși cetățeni, cu punți și plute improvizate, au pătruns în locurile înconjurate de apă salvînd de la înec copii, femei, bătrini. Un fapt din multe : 4 bătrini și un copil din comuna Salva își găsiseră ultimul refugiu din calea puhoaielor pe acoperișul unei case. Cu o ambarcațiune improvizată, în- fruntind valurile, George Ceuca și Uiuț Cleja, ajutați de Nicolae G. An- ghel, elev al unei școli militare, au pătruns pină la sinistrați și, cu prețul unor mari eforturi, i-au salvat.Alăturăm curajului dovedit de eroii episodului de mai sus pe cel dovedit de frații Simion, Martin și Gheorghe Tartler, curaj ce a însuflețit întreaga echipă de mecanizatori care a participat la punerea în afara pericolului a mașinilor agricole aflate în localitatea Ukirea.

în prezent se lucrează intens la Înlăturarea efectelor inundației. Eforturi deosebite se depun pentru restabilirea circulației pe arterele publice, pentru refacerea rețelei electrice. Necesarul de pîine este asigurat în toate localitățile. Populația sinistrată a fost în întregime cazată, aslgurîndu-se a- limentele și asistența medicală corespunzătoare. Sînt constRuite brigăzi de muncă patriotică, care, alături de alte forțe, sînt mobilizate să-și aducă contribuția la normalizarea situației.Bistrița a inundat, în cursul zilei de 13 mai, unele sate din nordul județului — transmite corespondentul nostru din județul Neamț. Nivelul apelor a crescut și pe cursul inferior al Șiretului. Comandamentul județean s-a întrunit imediat și a luat toate măsurile necesare pentru a preîntîmpina pierderile. De-a lungul Bistriței au fost dispersate unități și subunități militare automecanizate, bărci cu motor 

La Tîrgu-Mureș și în alte localităfi, militarii forjelor noastre armate, cu 
ajutorul elicopterelor și al altor mijloace, dînd dovadă de bărbăție și 

curaj, au salvat din mijlocul apelor revărsate zeci de persoaneși pneumatice pentru a da ajutor populației. S-au organizat echipe de apărare a digurilor, de scoatere a animalelor din satele amenințate. Totodată, s-a evacuat o mare cantitate de materiale de construcție de la podul ce se înalță peste Șiret la Rotunda, au fost constituite echipe speciale pentru refacerea unor porțiuni de drumuri rupte de ape. Datorită măsurilor luate, viața 'a început să reintre în normal.La marele baraj al hidrocentralei de la Bicaz nivelul apei, în ziua de13 mai, atinsese cota maximă — 513,89 m. Au fost deschise imediat cele patru cțeversoare de siguranță și peste baraj au început să se reverse 460 de litri de apă pe secundă. Instalațiile ultra moderne din pîntecele barajului urmăresc continuu creșterea presiunii și temperaturii apei. în dimineața zilei de14 mai, cota crescuse cu 1 cm, dar spre prînz apa începuse să scadă. Sistemul digurilor și centralelor elec- 

în orașul Dej, trei zile și trei nopji s-a purtat o bătălie aprigă cu apele dezlănțuite. Apele celor două Some- 
șuri au urcat cu 9 metri peste nivelul obișnuit. Cetățenii orașului, sub conducerea organelor locale de partid și 

de stat, muncesc cu tenacitate pentru normalizarea situației

trice a fost supus celui mai greu examen, care a fost trecut cu succes : nici o defecțiune tehnică n-a fost semnalată in „energetica" Bistriței.De la cele trei mari fabrici de cherestea de la marginea orașului, datorită măsurilor de protecție luate, din cei 10 000 mc. de masă lemnoasă, apele n-au putut smulge de- cît cîțiva bușteni.Un fapt îmbucurător : Bistrița este în scădere. Dar cresc apele Șiretului. Comunele de pe mal sînt din nou alertate. De la mic la mare, oamenii se oferă să dea ajutor. în prima zi — nici o victimă omenească. Pagubele sînt infime. Pe cuprinsul județului, munca se desfășoară normal.în noaptea de 13 spre 14 mai, la Satu-Mare, nivelul apelor Someșului a ajuns la circa 8 metri. Toate forțele umane și materiale au fost mobilizate pentru întărirea digurilor și evacuarea populației din zonele amenințate.

De-a lungul celor peste 10 kilometri de dig — relatează în continuare corespondentul nostru — zeci de mii de muncitori, tineri, elevi au lucrat fără încetare la înălțarea unui nou baraj spre a preveni infiltrarea și pătrunderea apei spre oraș. în cîteva ore ale dimineții, s-au transportat peste vechiul dig zeci și zeci de tone de pămînt, cărămizi, prefabricate, saci cu nisip, etc. Grupul de intervenție veghează și acționează în zonele mai critice, unde există pericolul deversării digului de către apele Someșului. Bărcile de salvare au cules din cele mai diferite locuri de refugiu peste 300 de oameni. Nu s-au înregistrat victime !Din cele 34 de localități ale județului inundate parțial sau în întregime de rîurile Someș, Tur și Crasna, vin știri asemănătoare despre abnegația cu care locuitorii satelor, militarii, gărzile patriotice acționează fără încetare pentru salvarea vieții oamenilor și a bunurilor materiale.

UN NOU 
TIP 

DE VAGONColectivul Uzinei mecanice din Buzău a asimilat în fabricație vagonul-platformă pe două osii tip K.S., primul din seria celor 600 care vor fi livrate tn acest an transportului feroviar românesc. Vagonul K.S. este chemat să răspundă nevoilor actuale ale traficului de mărfuri, în continuă modernizare : este apt să circule cu 100 km pe oră, capabil să se înscrie In curbe pe raze mici, dispune de un sistem de frînare de mare siguranță, are mobilitate optimă de manevrare pe toate liniile de garaj. Particularitățile constructive permit, totodată, transportul mărfurilor voluminoase și asigurarea unui randament superior la Incărcare- descărcare prin folosirea unor mijloace foarte variate. Probele de rulaj, de încărcare la sarcină statică, de tensiometrie «-au încheiat cu bune rezultate.

MAGAZINE 
SĂTEȘTISuprafața comercială a unităților cooperativelor de consum din județul Dîmbovița a creB- cut față de anul trecut cu 2 750 mp. Au fost construite și date în folosință magazine universale sătești, alimentare cu autoservire (multe cu etaj), restaurante In comunele Crînguri, Comișani, Potlogi, Titu, Ungureni, Pucheni, Moroeni, Moțăieni și altele. în acest an, baza materială a unităților cooperației de consum va fi substanțial sporită. Sînt în construcție și se vor da în folosință magazine In comunele Doiceștl, Ocnița, Cojasca, Dobra, Băleni. Pucheni, Văleni și altele, a căror suprafață se ridică la 3100 mp. Prin contribuția voluntară a membrilor cooperatori din localitățile Hulubești, Riul Alb. Scheiu, Măgura și Valea Caselor, suprafața comercială de care dispune cooperația de consum în județul Dîmbovița va spori cu încă 1250 mp.

100 de 
sortimente 

noiBACAU (corespondentul „Scîn- teii"). Industria locală a județului Bacău se dezvoltă și se diversifică. Peste puțin timp, de pildă, in orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej va intra in funcțiune o curățătorie chimică modernă, iar în alte centre ale județului vor lua ființă noi secții pentru fabricarea unor produse textile și chimice, pentru producerea prefabricatelor din beton și secții de împletituri din răchită. Industria locală a județului a asimilat, de asemenea, o' serie de produse noi : covoare, carpete și preșuri din lină și melană, unele articole din lemn, produse de artizanat, obiecte de sticlă. De la începutul anului și pînă acum au fost realizate 100 de sortimente noi de bunuri de consum, între care garnituri de mobilă cu gabarit redus și funcționalitate multiplă. Unitățile industriei locale și-au îndreptat atenția și spre acoperirea deficitului de confecții pentru copii, asimilarea unor noi produse din polisti- ren expandat, cu calități izoterme, utile turiștilor, precum și spre realizarea unei game variate de băuturi răcoritoare.

Le fabrica textilă „Oltul" din Sf. Gheorghe, întreprindere aproape centenară care, în pofida anilor, este o „concurentă" serioasă pentru celelalte unități din ramură, mi s-a relatat o întîmplare destul de sugestivă: Nu are loc adunare generală la vreuna din organizațiile de partid din secția țesătorie fără ca cineva să nu „tune și fulgere" împotriva celor ce, din neglijență, deteriorează canetele (un accesoriu fără de care producția are de suferit). Dar, ședința trece și „problema ca- netelor" rămîne la ordinea zilei ; cazurile de deteriorare nu scad și, ceea ce este de-a dreptul ciudat, nimeni nu știe cine răspunde efectiv de această irosire a avutului obștesc. Așadar. . un mister pentru a cărui dezlegare ar trebui apelat la...— Ar trebui a- pelat la conștiința fiecăruia și, bineînțeles, comuniștii au primii datoria să pună capăt a- cestei situații nefirești, este de părere tovarășul Andrei Balazs, secretarul organizației de bază nr. 6 din secția țesătorie. Căci ne aflăm în fața unui caz cînd atitudinea combativă, intransigentă, se manifestă numai în ședințe, cînd critica nu depășește stad'ul de constatare. Or, pentru a combate un neajuns*, nu este destul să-I dezvălui, sâ-l critici, ci trebuie șl să pui umărul la înlăturarea lui, să-ți aduci contribuția efectivă pînă ce lucrurile întră pe făgașul normal.Deci calea de dezlegare a „misterului" este cît se poate de simplă și începe de aici, de la organizația de partid, de la raportul existent între a semnala ceea ce frinează mersul înainte și a acționa nemijlocit pentru înlăturarea respectivelor cauze. Iat-o ilustrată în aceeași organizație de bază, unde printre oamenii harnici, exigenți cu ei înșiși și gata să-și ajute tovarășii de muncă, se află și muncitoarea Eva Fogyos. Dar în timp ce atunci cînd e vorba să acorde un sprijin individual tovarășilor, ea acționează cu spirit de răspundere, parcă își pierde prețioasa calitate cînd unghiul de abordare a lucrurilor devine colectiv, cînd neajunsurile'trebuie analizate public. Or. tocmai în felul acesta, discutînd deschis neajunsurile, combativitatea individuală își lărgește sfera de cuprindere. iar exemplul personal al comunistului devine realmente mobilizator.Firește, există multiple probleme care. în ultimă instanță, țin de aceeași concordanță dintre vorbe și fapte. Un episod nu de mult consumat în viața unei organizații de partid din fabrică l-a avut în centrul său pe ajutorul de maistru Andrei Teglâs, omul care critică în toate ședințele, spirit ascuțit. bun observator al lipsurilor, dar — exclusiv — al lipsurilor altora... Și astfel, neîndeplinirea planului in secția respectivă e dată pe seama pieselor de schimb (deși cu aceleași piese, celelalte secții reușesc să nu fie restanțiere) și a tot felul de probleme care, precum niște nori întu- necoși, se adună numai asupra propriei secții, iar razul lui devine „o problemă specială" care trebuie privită cu îngăduință. Asemenea „spirit critic", asemenea „excepționali- zări" nu fac decît să permanentizeze neajunsurile și. ca urmare, combaterea lor este o îndatorire a fiecărei organizații de partid.— Dar, pentru aceasta, fiecare trebuie să înțeleagă că manifestarea combativității nu este o trăsătură „de

GEOLOGIA 
către o prospectare eficientă 

a avuțiilor minerale ale țării
(Urmare din pag. I)asigurarea rezervelor industriale de substanțe minerale utile solide în zonele cunoscute în vederea creșterii extracției. Pentru atingerea acestor obiective, colectivele de conducere ale centralelor și combinatelor miniere și serviciile geologice din cadrul acestora și din întreprinderile miniere vor fi întărite cu cadre geologice de specialitate.Lucrările de prospecțiuni în zonele noi și cu deosebire în cele puțin cercetate vor fi efectuate în viitor de către întreprinderea geologică de prospecțiuni, care dispune de mijloacele materiale, de cadrele cu calificarea necesară și pentru executarea prospecțiunilor geofizice și geochimice pe tot cuprinsul țării. Credem că a- ceastă măsură are o rațiune bine determinată, deoarece imprăștierea către toate întreprinderile de prospecțiuni și explorări a aparaturii specifice a- cestor genuri de lucrări nu este posibilă și nici rațională. Totodată, această întreprindere va efectua și lucrări de prospecțiuni hidrogeologice și de geologie tehnică. în vederea punerii în evidență a unor resurse minerale. In subordinea acestei întreprinderi s-au înființat în ultimul timp sectoare de prospecțiuni geologice la Iași, Focșani, Slobozia, Slatina, Tîr- goviște și Sibiu. Aceste sectoare, încadrate cu cite șase-șapte geologi, iși vor desfășura activitatea în primul rînd pentru sprijinirea unităților locale, avînd ca sarcină sâ efectueze lucrări de prospecțiuni geologice, de geologie tehnică și hidrogeologie in vederea punerii în evidență a unor resurse de materii prime minerale de care dispun aceste județe pentru dezvoltarea industriei locale, precum și competenta de a confirma rezervele de substanțe minerale utile nemetalifere și de roci utile destinate acestei Industrii.Pentru executarea lucrărilor de foraj de adîncime medie și mare și a unor lucrări geologice care necesită o dotare tehnică deosebită și o specializare avansată. întreprinderea geologică de explorări a fost reprofilată, fiind denumită azi întreprinderea de foraj și lucrări geologice speciale, a cărei activitate se va desfășura cu precădere în zonele noi, greu accesibile și îndeosebi mai puțin 

zile mari", își exprimă opinia Zoltan Szabo, secretarul organizației de bază nr. 10 din secția marfă finită. Ceea ce ne cere partidul este un spirit critic de zi cu zi. o combativitate cotidiană. De pildă, organizația noastră de partid răspunde de un sector care dă un fel de „cale liberă" produselor. Dacă numai pentru o zi am abdica de la „norma" firească de combativitate, vă închipuiți ce repercusiuni s-ar ivi ?Combativitatea cotidiană, spiritul critic militant reprezintă în această organizație de partid deziderate a căror realizare deplină e urmărită cu perseverență. O mai pronunțată combativitate se caută a se imprima și grupei sindicale.Avem nevoie de Intervenții prompte pentru remedierea lipsurilor 

SPIRITUL

un singur conținut, 
cu fațete multiple

viața de partid

și nu de strîngerea de „bombe" pe care să le faci să „explodeze" in diferite ședințe, spune Eugen Kiss, secretarul organizației de bază nr. 3 din secția de filatură. Fiindcă a cunoaște niște neajunsuri și a aștepta ședința ea să le „prezinți" echivalează cu a te face părtaș la încetățe- nirea lor. Una dintre foarte bunele noastre filatoare este Saralta Abraham, fruntașă în producție, atentă la ce se întîmplă in jur, însă lipsită de „curajul" de a interveni imediat ce constată o deficiență. Este, evident, o pierdere pentru noi că, de pildă, despre calitatea defectuoasă a amestecurilor aflăm de la S. A. a- bia la ședințe... Ce efect practic poate avfea critica făcută la o lună de la consumarea unui fapt cind intre timp neajunsurile s-au agravat.Polivalența spiritului critic, iată o Imagine care s-a întregit, treptat, pe măsura dialogului purtat în organizațiile de partid din această mare întreprindere. A critica, dar a pune și tu umărul, a critica în cunoștință de'cauză, a critica pe alții, „fără ca să te scapi din ochi" pe tine. Iată și reversul acestei ultime observații — omul care critică vehement pe alții pentru lipsuri care îi sînt proprii, într-o ședință a organizației de bază nr. 3. se discuta despre necesitatea strictei respectări a disciplinei tehnologice și a folosirii integrale a /impului de lucru. Unul dintre vorbitori. care împarte critici în dreapta și-n stînga — ajutorul de maistru Simion Duka. Peste puțin timp însă, la un sondaj privind pe cei ce părăsesc lucrul înaintea încheierii programului. surpriză : același critic necruțător — Simion Duka...Rolul exemplului personal in exercitarea cu maximum de eficiență a criticii nu mai trebuie argumentat ; el este o temelie pe care se sprijină autoritatea opiniei critice, care ii 

cercetate. Tn subordinea acestei întreprinderi se prevede înființarea a 3 secții noi la Rîmnicu-Vîlcea, Motru și Tulcea, care iși vor desfășura activitatea de prospecțiuni și explorări prin foraje și lucrări miniere în șantierele din județele _ respective.Concepția organizatorică ce a stat la baza măsurilor adoptate a urmărit includerea întregului teritoriu al țării în sfera de investigație geologică, prin intensificarea lucrărilor în zonele cunoscute, pentru punerea în evidență a noi rezervp și scurtarea perioadei de explorare și prin promovarea mai accentuată a cercetării geologice în zonele noi, greu accesibile și mai puțin cunoscute, din exteriorul perimetre- lor în care își desfășoară activitatea unitățile miniere existente. Noul cadru organizatoric va asigura o coordonare unitară a activității geologica și va crea condiții mai favorabile pentru îndeplinirea sarcinilor sporite trasate de Congresul al X-lea al P.C.R. cu privire la dezvoltarea bazei de materii prime minerale în perioada 1971—1975. Măsurile luate vor permite, totodată, intensificarea studierii posibilităților de valorificare a unor substanțe minerale utile, care nu sînt încă în circuitul economic sau care nu au fost exploatate în țara noastră.Profilarea unor întreprinderi geologice pentru efectuarea de lucrări de prospecțiuni prin metode geologice, geofizice, geochimice, geologice tehnice și hidrogeologice, de o complexitate sporită, ca și de lucrări de foraj de adîncime medie și mare și de lucrări geologice speciale, creează noi posibilități și pe linia acțiunilor de cooperare și colaborare economică, tehnică și științifică cu alte țări, in vederea efectuării de cercetări geologice pe teritoriul acestora. în acest sens, ministerul nostru va urmări mai îndeaproape piața externă. în vederea depistării de noi posibilități de cooperare internațională, pe bazele a- vantajului reciproc.Desigur, în condițiile reorganizării activității geologice, se impune și îmbunătățirea orientării cercetărilor științifice din domeniul geologiei, acor- dîndu-se precădere studierii unor probleme care să aducă o contribuție mai substanțială la lărgirea și diversificarea bazei de matern prime mi

facilitează ecoul, efectul. Nu mal puțin important este exemplul colectiv al biroului organizației da bază, felul în care tnțelege, în totalitatea sa. să treacă de la constatare la acțiune, să nu „adune" neajunsurile.— Se întîmplă să criticăm unele deficiențe și adunarea generală să nu reacționeze. Să fie nevoie să insistăm ca și ceilalți comuniști să ia atitudine critică, așa cum „dă tonul" biroul organizației de bază, spune Ludovic Imre, secretar al organizației de bază nr. 1 din filatură. Cauza acestei anomalii constă în slaba operativitate a poziției noastre critice. în faptul că u- neori intervenim cu întîrziere, nu îndeplinim la timp propunerile făcute In adunările generale anterioare. De aceea, . ne străduim ca de la noi să plece, în primul rînd, exemplul personal în remedierea neajunsurilor și. pe drept cuvînt, să-1 putem solicita masei comuniștilor, să aflăm prompt ce-i fră- mîntă, să ne-o spună deschis...— Nu să se discute în afara ședințelor, despre cutare sau cutare dificultate, deficiență sau chiar nedreptate comisă de cineva, pe care le-am putea remedia cu ușurință, afllndu-le la timp, intervine în discuție Fran- cisc Ștefan, membru în biroul comitetului de partid. Fiecare comunist să înțeleagă că are nu numai dreptul, dar și datoria să-și spună punctul de vedere, să nu aștepte că, „poate, ridică altul problema asta", ci să militeze efectiv pentru îmbunătățirea activității.In această ordine de idei, esențiale sînt însuși cadrul, climatul asigurate afirmării spiritului critic, condițiile create exprimării opiniilor partinice. A avut loc la această întreprindere o plenară a comitetului de partid în care s-au dezbătut cauzele rămî- nerilor în urmă ale secției de finisaj (și în prezent restanțieră). Dar cum s-au analizat aceste cauze în comitetul de partid ? In primul rînd, un referat întocmit și expus de șeful secției, care răspundea efectiv de a- mintitele rămîneri în urmă și care 
a ocolit propriile-i neajunsuri, un referat care nu viza oamenii, nu se adresa organizațiilor de partid etc. Mai mult, marea majoritate a secretarilor organizațiilor de bază din secția analizată lipseau de la ședința comitetului de partid, ponderea a- proape exclusivă în cadrul vorbitorilor avînd-o cadrele de conducere administrativă. Dezbaterea în forul de partid s-a transformat, astfel, într-o ședință administrativă, finalizată în măsuri care ocolesc organizațiile de bază din secție. Firește că asemenea analize nu pot constitui mijloacele cele mai eficace pentru înlăturarea neajunsurilor.Desigur, asemenea cazuri sînt rare. Le-am semnalat totuși pentru că la Sf. Gheorghe, și chiar în întregul județ Covasna. fabrica „Oltul" este privită ca una din întreprinderile ale căror bilanțuri, de multă vreme, s-au statornicit pozitive. Rezultatele economice ale întreprinderii au un motor dinamic în munca organizației de partid, tinzînd continuu să-și perfecționeze. una din nesecatele resurse ale progresului — polivalența spiritului critic.

Platon FARDAU

nerale. Se poate spune că institutele de cercetări geologice, cu toate realizările pozitive obținute pînă în prezent — concretizate într-o mai bună cunoaștere a constituției subsolului țării noastre, in remarcabile studii și hărți geologice ’de toate categoriile — nu au ținut totuși seama în măsură suficientă, în tematicile lor, de cerințele etapei actuale de dezvoltare a industriei extractive. Măsurile luate în ultimul timp pentru îmbunătățirea organizării activității Institutului geologic și a Institutului de geofizică aplicată permit ridicarea pe o treaptă nouă a cercetării științifice în domeniul geologiei, prin orientarea ei spre rezolvarea unor probleme cu caracter aplicativ strîns legate da producție, fapt ce se reflectă în tematica de cercetare pentru acest an și pentru perioada 1971—1975.Organizate pe principiul gestiunii economice proprii, institutele au contractat cu întreprinderile geologice e- xecutarea unor lucrări strîns legate de activitatea de producție a acestora. In general, cercetării științifice îi revine rolul de a contribui la îmbunătățirea eficienței activității geologice, la o interpretare geologică mai precisă, la mai buna orientare și dirijare a lucrărilor și, în final, la reducerea volumului fizic al lucrărilor geologice executate de întreprinderile de specialitate.Măsurile îndreptate spre perfecționarea organizării activității geologice includ și o mai just» repartizare a specialiștilor la unitățile din provincie, care duc lipsă de asemenea cadre. Astfel, peste 400 specialiști vor merge în unitățile teritoriale — acolo unde trebuie căutată materia primă, unde trebuie cercetat, prospectat și explorat subsolul țării. Sin- tem convinși că descentralizarea activității geologice pe întreg teritoriul țării va face ca activitatea geologilor să cunoască un nou avint, să ducă la o mai bună cunoaștere și valorificare a avuțiilor minerale ale țării.Reorganizarea activității geologice trebuie privită cu toată înțelegerea, cu simț de răspundere patriotică și considerată ca o necesitate obiectivă pentru a se asigura creșterea bazei de materii prime minerale la nivelul cerințelor dezvoltării economiei naționale în etapa actuală.
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VIZITAPREȘEDINTELUIZAMBIEI, DR. KENNETH DA VID KAUNDA
DINEU OFICIAL

Toastul președintelui 
Kenneth David Kaunda

Toastul președintelui 
Nicolae CeaușescuDomnule președinte,Doamnă Ceaușescu, Stimați miniștri, Prieteni,Este o adevărată plăcere pentru mine și soția mea să am posibilitatea de a fi in această seară gazda dumneavoastră, domnule președinte, a stimatei dumneavoastră soții și a celorlalți tovarăși ai dumneavoastră, acum, înainte de plecarea noastră din frumoasa Românie. Noi vă urăm bun venit în acest mic grup de zambieni care vizitează în prezent țara dumneavoastră.Din nefericire nu vă putem oferi un meniu zambian, nici să vă prezentăm cîteva cîntece populare cu care — spre bucuria noastră — ne-ați delectat în această țară în timpul vizitei noastre. Ceea ce dorim să exprimăm în prezent, domnule președinte, sînt sentimentele de stimă și căldură pentru dumneavoastră și poporul României, simțămintele noastre pline de afecțiune și frăție.Domnule președinte,Este o experiență emoționantă să fii în țara dumneavoastră. Cu numai doi ani în urmă, România era pentru zambieni doar o țară oarecare din Europa. în cercurile guvernamentale, România era cunoscută ca o țară membră a Organizației Națiunilor Unite, ca un sprijinitor activ al principiilor drepturilor tuturor popoarelor din partea de sud a Africii la autodeterminare. în mod normal, Zambia a salutat acest sprijin. Dar la aceasta se rezuma totul. N-au existat comunicații spirituale între noi. Nu știam nimic unul despre altul.în cursul ultimilor doi ani, noi am reușit să cunoaștem România mai mult pentru incontestabila ei valoare în rezolvarea problemelor sale interne și în conduita politicii ei externe, la care dumneavoastră v-ați referit în cuvîntarea de la dineul pe care l-ați oferit luni în onoarea noastră.Noi cunoaștem azi România ca pe un campion al libertății, al dreptului deplin și de necontestat al tuturor națiunilor, mari și mici, vechi și tinere, pentru menținerea suveranității și independenței lor naționale, a păcii și dreptății. Politica dv. eoonomică și socială menită să garanteze realizarea în țară a scopurilor.partidului și guvernului dumneavoastră formează, de asemenea, o bază a solidarității României cu toate popoarele care luptă încă împotriva imperialismului și neocolonia- ,‘dismului, a opresiunii rasiale și ex- , ploatării.Dar oricine vizitează această țară înțelege cit de adine înrădăcinate sînt principiile independenței naționale și ale prieteniei promovate de poporul dumneavoastră. Intr-adevăr, vizita noastră a relevat în mod deosebit legăturile apropiate și strîn- se — diplomatice și economice — care unesc cele două țări ale noastre și pe care această vizită le-a cimentat în mod fericit. România, pe care am descoperit-o, este o țară socialistă, progresistă, hotărîtă să dea expresie umanismului și egalității u- mane a societății socialiste. Noi știm că interpretările dumneavoastră date noțiunilor de eliberare și libertate sînt identice cu ale noastre. Din punctul nostru de vedere, spiritul libertății —• care este o sursă a încrederii în sine — manifestat între români nu presupune în nici un fel ignorarea drepturilor noastre speciale ca indivizi și națiuni, ci dimpotrivă implică respectarea drepturilor altor cetățeni și state, presupune faptul că nimeni, fie că este sus sau jos, mare sau mic, bătrîn sau tînăr, bogat sau sărac, nu trebuie să fie distrus sau călcat în picioare.Noi credem că libertatea personală este chintesența demnității și a fericirii umane ; independența națională este, din același motiv, fundamentul demnității naționale. Intr-o lume de state libere și suverane, libertatea națională nu trebuie să confere unei națiuni numai dreptul de a face ceea ce îi place, căci a- ceasta ar fi o falsă libertate ; ea trebuie să-i confere dreptul de a face ceea ce trebuie să facă. Dar, din păcate, multe națiuni continuă să manifeste intoleranță față de libertatea altor popoare.Principiul fundamental al adevăratului socialism, umanism și al altor filozofii similare în diferitele noastre state constă în respectarea acestor calități ale omului. Ele constau în respectul importanței omului, al egalității tuturor oamenilor și indivizibilității drepturilor lor. Fiecare națiune se străduiește, așa cum atit dumneavoastră cît și noi, în Zambia, o facem, să creeze o societate de oameni liberi, bazată pe ordinea legii.Noi respingem conceptul de națiune bogată sau săracă, puternică sau slabă, deoarece aceasta duce la exploatarea omului de către om. Intr-o lume de națiuni egale, cu drepturi egale, așa cum se prevede 'în Carta O.N.U. și bazate pe ordinea legii, nu trebuie să existe „rechini șl sardine", deoarece aceasta subminează libertatea, suveranitatea șl independența națională a acelor națiuni slab echipate pentru propria lor apărare.Noi, în Zambia, vom continua să subliniem importanța omului ca element fundamental al națiunii și al vieții noastre. Politica noastră economică și socială, orientarea noastră politică sînt menite să promoveze demnitatea și respectul pentru om, să sprijine obiectivele de libertate și independență și să le apere de , forțele distructive.Ca și România, noi sîntem hotă- rîți să continuăm sarcina de a asigura poporului nostru hrană mai multă și mai bună, case mai bune, îmbrăcăminte, facilități în domeniul sănătății, educației, transporturilor și orice este posibil pentru a asigura dezvoltarea unei societăți decente și progresiste.Dragi tovarăși și prieteni,Realizările^ României din ultimii cîțiva ani în domeniile economic, social șl politic sînt deosebit de impresionante. Un număr de obiective 

economice pe care am avut ocazia să le vizităm demonstrează cu claritate străduința și hotărirea dumneavoastră de a vă îndeplini obligațiile ca partid și guvern față de poporul României. Sînt conștient de faptul că realizările din domeniul economic și social sînt, într-adevăr, în ultimă instanță, rezultatul eforturilor reunite ale fiecărui membru al societății dumneavoastră. Acesta este un factor esențial în bizuirea pe forțele naționale. Vă felicităm pentru succesele dumneavoastră. Vă dorim în continuare, dumneavoastră și Întregului popor al României, noi succese și prosperitate.Știu că, la fel ca și Zambia-, România are nevoie de pace, ca o condiție esențială a progresului economic și social al poporului său. De aceea, noi sîntem hotărîți să acționăm pentru pace, pentru prevenirea războiului. Războiul absoarbe cel mai mult din energiile noastre, ne răpește un timp valoros, ne limitează resursele și, înainte de toate, duce la pierderea de vieți omenești.Primele șase decenii ale secolului al XX-lea au fost martore ale unei spectaculoase cuceriri în știință și tehnologie ; ele au fost martorele puterilor superioare nelimitate ale omului în multe domenii, inclusiv în medicină și în cercetările spațiale. Resursele îndreptate spre astfel de cercetări, împreună cu programele menite să lărgească cunoștințele omului și înțelegerea universului, să micșoreze distanțele dihtre continente, să îmbunătățească condițiile de viață sînt considerabile. Cu toate acestea, rămîne un mare decalaj între realizările științei și tehnologiei și înțelegerea dintre oameni. De două ori în acest secol, omenirea a fost martoră a războaielor mondiale ; acum, războiul din Indochina, care se poartă cu ceea ce se poate denumi severitate barbară, conflictele din Orientul Apropiat, războaiele coloniale din sudul Africii și multe alte așa-zise conflicte locale — reprezintă adevărate plăgi pe eforturile în- dîrjite ale oamenilor de' bună credință de a construi adevărate condiții de pace. Știința și tehnologia, în loc să fie un adevărat bun pentru omenire, sînt transformate și folosite ca instrumente de distrugere, în Vietnam, de exemplu, nici un fel de forță nu va putea îngenunchea poporiil. Există o forță morală latentă, care, la momentul oportun, este în măsură să determine destinul Asiei de sud-est ; voința poporului, și nu interesul străinilor, va prevala.Tragedia lumii moderne este că puterea militară duce în ultimă instanță la război. Puterea economică, în loc să servească interesele o- mului, este privită acum ca bază a puterii militare. Așa se face că regiunile minoritare din sudul Africii sînt în măsură să continue oprimarea a peste 30 milioane de oameni.în momentul în care intervine o criză de încredere în cadrul comunității internaționale, privind eficacitatea principiilor Cartei Națiunilor Unite care trebuie să guverneze relațiile dintre națiuni, moralitatea internațională și normele de drept sînt abandonate.Marea întrebare pentru restul secolului al XX-lea este dacă se va permite sau nu puterii militare să fie o determinantă a evenimentelor mondiale, în excluderea altor forme de putere care să ajute omului să instaureze pacea. Dacă militarismul cîștigă, pentru moment, atunci discuțiile de dezarmare sînt toate o farsă.Noi credem că pacea nu poate fi menținută prin creșterea puterii militare. După cum știți, pacea înarmată, mai devreme sau mai tîrz'u, provoacă război.Pacea este o chestiune morală. Nu putem separa morala de politica internațională. Am avut destule vărsări de sînge în Europa, Asia șl A- frica. Nu trebuie să îngăduim statornicirea unei lumi dominate de teama unei imense forțe militare care să submineze drepturile * noastre ca popoare libere. A îngădui acest lucru, direct sau indirect, ar însemna să înlocuim sanctitatea cu oroarea.Este timpul ca statele mici și mijlocii — așa cum le-ați denumit dumneavoastră, domnule-președinte — să se trezească în fața noilor realități și a responsabilității lor de a contribui la pacea și securitatea lumii, la progresul economic și social al popoarelor. Noi, cei care prețuim forța morală și toate celelalte
SEMNAREA UNOR ACORDURI 
Intre romAnia și zambiaLa Ministerul Comerțului Exterior au fost semnate joi un acord comercial și un acord de cooperare economică și tehnică între Republica Socialistă România și Republica Zambia.Din partea română, acordurile au fost semnate de ministrul comerțului exterior, Cornel Burtică ; din partea

Vizitele soției președintelui Zambiei, 
Betty KaundaJoi dimineața, soți» președintelui Republicii Zambia, Betty Kaunda, împreună cu persoane oficiale române și zambiene, a făcut o vizită la maternitatea Polizu din Capitală.La sosire, oaspetele au fost întîm- pinate de Dan Alessandrescu, directorul maternității, și de un grup de medici. Au fost vizitate secții ale a- cestei moderne unități medicale, săli de operație, saloane, laboratoare.în continuare, soția președintelui 

forme ale forței în afară de cea militară, trebuie să ne unim acum pentru a împiedica războiul și distrugerea. Dezvoltarea și progresul o- mului cad, de asemenea, în răspunderea noastră. Știm foarte clar că în timp de pace se poate asigura progresul, pe cînd în timp de război prețul pe care îl plătesc statele mici și mijlocii este întotdeauna proporțional mal ridicat decît cel plătit de către statele mari și puternice. Iată de ce avem motive să prețuim pacea.în bătălia morală care cupainde lumea, unitatea oamenilor și a națiunilor libere și curajoase este o armă mai puternică decît oricare alta pentru realizarea libertății noastre și a independenței naționale. Fără unitate nu vom fi în măsură să evităm un nou Vietnam, o nouă Cam- bodgie.Iată de ce prețuiesc noile noastre contacte cu țara dumneavoastră. Atît România, cît și Zambia sînt angajate in menținerea păcii și vom acționa pentru realizarea ei in cooperare cu alte țări prietene.Sămînța relațiilor noastre bilaterale a fost semănată doar de cu- rînd. Faptul că aceste relații s-au dezvoltat atît de rapid, progresul semnificativ obținut în domeniul cooperării economice și tehnice constituie o mărturie a armoniei și înțelegerii noastre, a respectului reciproc care există între cele două țări ale noastre.Faptul că românii lucrează în Zambia este de o mare semnificație și importanță pentru noi. Contactele cu dumneavoastră — de natură politică, economică, tehnică și culturală — sînt de mare valoare în construcția noastră națională. îi îndemnăm pe români să aibă legături strînse cu zambienii, să ne cunoască cît mai îndeaproape. Astfel, ei vor da un exemplu strălucit altor națiuni.Salut cu multă bucurie noile relații care vor extinde sfera cooperării dintre cele două țări ale noastre. în trecut, se obișnuia să fie la modă conceperea cooperării în cadrul comunității internaționale numai în oondițiile căutării sprijinului marilor puteri de către națiunile mici și tinere. A venit timpul să învățăm să promovăm în rîndul nostru, al țărilor mici și mijlocii, o politică de bizuire pe propriile noastre forțe și să cooperăm pe bază de egalitate, în avantajul reciproc.Domnule președinte, ne-am bucurat în trecut de prietenia și de înțelegerea guvernului român, ori de cite ori au fost posibile contacte prin trimișii și reprezentanții săi diplomatici care ne-au vizitat. Sîntem fericiți să constatăm că toate acestea sînt adînc înrădăcinate în atitudinea prietenească a întregului popor român. Am fost la București, la Baia Mare și la Pitești. în toate aceste locuri, ne-am bucurat de sentimentele calde și prietenia dumneavoastră, a românilor.Doresc să exprim, domnule președinte, în numele soției mele, al delegației și al meu personal, sentimentele noastre de profundă gratitudine față de dv., față de partidul dv., de guvernul dv. și față de poporul român.Vă rog să transmiteți încă o dată un mesaj de sinceră apreciere și mulțumire populației din Baia Mare, care a ieșit in stradă în plină ploaie, în timpul vizitei noastre, pentru a ne saluta. Ne-au plăcut foarte mult dansurile și muzica populară prezentate acolo. Aceste activități culturale evidențiază caracterul deschis și robust al poporului român. Puteți fi mîndri de aceasta.Plecăm din România cu amintiri deosebit de frumoase, cu amintirile unei vizite foarte reușite și prietenești. Convorbirile avute și primirea călduroasă de care ne-am bucurat sînt indicii care dau semnificație rezultatelor noastre. Fie ca prietenia și sentimentele de afecțiune să se dezvolte mereu în interesul nostru reciproc, în interesul omenirii întregi 1Această vizită, domnule președinte, este o temelie a dezvoltării relațiilor cordiale dintre România și Zambia, îngăduiți-mi, de aceea, să propun un toast :— în sănătatea dumneavoastră și a stimatei dumneavoastră soții, doamna Ceaușescu ;— pentru prosperitatea guvernului șl poporului român ;— pentru relații sănătoase între popoarele român și zambian ;— pentru libertate, pace, dreptate și moralitate in lume 1 

zambiotă, acordul de cooperare economică a fost semnat de ministrul dezvoltării și finanțelor, E. H. K. Mu- denda, iar acordul comercial, de ministrul comerțului, H. Mulemba.A fost de față Bujor Almășan, ministrul industriei miniere și geologiei.(Agerpres)

Zambiei a vizitat Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. Aici a fost condusă de directorul muzeului, pictorul M. H. Maxy. prin sălile rezervate artei vechi, moderne și contemporane românești.în încheierea vizitei, doamna Kaunda a semnat în cartea de onoare a muzeului, mulțumind totodată pentru amabilitatea cu care a fost primită. (Agerpres)

Stimate tovarășe președinte, Stimată doamnă Kaunda, Prieteni și tovarăși,Doresc, înainte de toate, ca în numele meu, al soției, și al tovarășilor mei prezenți aici să vă mulțumesc în mod cordial pentru ospitalitate, pentru seara deosebit de plăcută pe care o petrecem împreună. Faptul că la acest dineu s-a servit un meniu românesc, și nu zambian, că muzica populară pe care am ascultat-o este și ea românească, și nu zambiană, a fost compensat din plin de atmosfera tovărășească, frățească cu care am fost înconjurați în tot aoest timp. Aș putea spune deci că tocmai o asemenea atmosferă a fost de natură să contribuie și mai mult la a- propiere, la dezvoltarea prieteniei româno-zambiene, a relațiilor noastre frățești.Ați petrecut numai cîteva zile în mijlocul nostru, dar v-ați putut da seama de sentimentele poporului român față de țara dumneavoastră, de felul în care el știe să-și primească prietenii, pe cei care vin la noi cu dorința sinceră de a căuta căi pentru dezvoltarea colaborării și cooperării, pentru înțelegere și pace. în întîlnirile și discuțiile pe care le-am avut în acest răstimp am putut constata că reprezentanții poporului zambian — popor care și-a cucerit acum cîțiva ani independența și se străduiește să edifice pe pămîntul Zambiei o societate mai bună, care să asigure fericirea și bunăstarea omului — au venit în România animați de dorința de a dezvolta relații prietenești, frățești, care să corespundă intereselor ambelor popoare, cauzei păcii și cooperării în lume.Atît eu, cît și tovarășii mei apreciem în mod deosebit discuțiile sincere, deschise pe care le-anj purtat, posibilitatea pe care am avut-o, în cadrul lor, de a cunoaște mai îndeaproape preocupările, munca poporului zambian, a popoarelor africane, de a înțelege și mai bine de ce popoarele din Africa se ridică cu atlta hotărîre împotriva colonialismului, a neocolonialismului, de ce sînt hotărîte să facă totul pentru a-și dobîndi independența, pentru a-și a- sigura dezvoltarea de sine stătătoare și a exclude orice amestec din afară în viața lor. Noi înțelegem bine a-' ceste preocupări pentru că și poporul nostru a simțit vreme îndelungată în trecut ■ asuprirea străină ; el a dus lupte grele pentru a-și cuceri independența și de aceea, muncind pentru- dezvoltarea și înflorirea patriei sale, pentru prosperitatea sa, este animat de dorința de a promova colaborarea și a sprijini toate popoarele hotărîte să lupte pentru a-și apăra independența, pentru a-și făuri o viață liberă, demnă.Cred, tovarășe președinte și stimați tovarăși, că timpul petrecut în România, Întîlnirile pe care le-ați avut cu oamenii muncii din țara noastră, v-au oferit posibilitatea să cunoașteți cu cită hotărîre înfăptuiește poporul nostru politica internă și externă a partidului și guvernului, politică consacrată edificării socialismului — orinduire în care omul este cu adevărat stăpîn pe destinele sale, în care tot ceea ce se făurește este destinat omului, bunăstării sale materiale și spirituale și- în care se asigură fiecărui membru al societății posibilități egale de dezvoltare în toata domeniile de activitate, participarea deplină la conducerea vieții sociale.în decursul existenței sale omenirea a creat multe bunuri materiale

Inaltilor oaspeți li se face o caldă primire la Albești Foto ; AL Andreescu

și spirituale ; civilizațiile care s-au succedat au îmbogățit necontenit va-lorosul tezaur al umanității ; dartrebuie spus că niciodată, nicio civilizație nu a deschis ase-menea posibilități pentru progresul popoarelor, al omenirii, ca acelea pe care le deschid socialismul, comunismul. Tocmai o asemenea orinduire asigură înfăptuirea acelor idealuri și relații care exclud pentru totdeauna asuprirea unui om de către altul, a unui popor de către altul, a unei națiuni de către alta. Făurirea unei asemenea societăți asigură cu adevărat egalitatea deplină între popoare. De aceea, ideile socialismului sînt tot mai larg însușite ; spre socialism se Îndreaptă astăzi, într-o formă sau alta, pe căi deosebite, tot mai multe popoare care Înțeleg că numai pe această cale poate fi pus cu adevărat în valoare omul, pot fi fructificate pe deplin cuceririle civilizației.Trăim într-o epocă de mari realizări științifice. Omul se afirmă tot mai mult ca adevăratul stăpîn al naturii ; el reușește să transforme ln- tr-un timp scurt — aș pytea spune, în clipe — ceea ce natura a făurii în mii și mii de ani, îmbogățind viața societății cu noi și noi cuceriri. Din păcate, aceste cuceriri, aceste mari realizări pe care omul reușește să le obțină prin munca și gîndirea sa nu sint încă puse în folosul tuturor. Pe o parte însemnată a globului mai persistă încă politica imperialistă și colonialistă, asuprirea unor popoare de către altele, exploatarea omului de către om. Iată de ce noi considerăm că, față de progresele uriașe ale științei și culturii, aceste stări de lucruri sînt cu totul anacronice, că ele trebuie lichidate, că se impune să facem totul pentru întronarea pe planeta noastră a unei societăți care să asigure cu adevărat egalitatea între popoare, între oameni. De aceea, partidul nostru, poporul român militează cu hotărîre pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei cu toate popoarele care luptă pentru independență, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru cooperarea cu toate națiunile care doresc să trăiască libere și independente. Experiența istorică a demonstrat popoarelor că nu poți să te mulțumești cu o viață de subjugare colonială, că nu poți să fii liber a- tunci cînd altul comandă la tine acasă ; orice greutăți ar avea de lntîmpinat un popor, el le va învinge cînd estfe stăpîn pe destinele sale, cînd își făurește viața, așa cum o dorește el. Nu poți să duci cu adevărat o viață demnă atunci cînd ești înrobit. Iată de ce poporul nostru s-a ridicat, de-a lungul vremii, cu neînfricare Împotriva Înrobirii, iată de ce el sprijină lupta tuturor popoarelor pentru înlăturarea dominației străine, pentru dezvoltare de sine stătătoare.Războiul pe care Statele Unite îl duc în Vietnam și împotriva altor popoare din Indochina, conflictul din Orientul Apropiat, politica rasiștilor din Africa de Sud și în general politica de dominație colonială sau neo- colonială reprezintă astăzi grave pericole nu numai pentru aceste popoare, dar pentru Întreaga omenire, pentru dezvoltarea civilizației umane.De aceea, poporul nostru se ridică cu hotărîre împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului, se pronunță pentru rezolvarea problemelor litigioase pe calea tratativelor între state, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî soarta

fără nici un amestec din afară. Numai pe acest drum, numai înlăturînd din viața omenirii războiul se pot asigura pacea și bunăstarea tuturor popoarelor. kMi-a făcut o deosebită plăcere, stimate tovarășe președinte, să constat că și dumneavoastră împărtășiți acest fel de a judeca ; aceasta contribuie și mai mult la buna înțelegere dintre noi, dă vizitei pe care o faceți în țara noastră o valoare și mai mare.România și Zambia nu sint țări mari și nici prea bogate, dar ele reprezintă două popoare animate de preocuparea și dorința fierbinte de a-și făuri o viață demnă și fericită. Și trebuie să constatăm cu satisfacție că în aceste preocupări ele se află alături de zeci și zeci de alte popoare, care — fie că au scuturat jugul asupririi străine șl au pășit pe calea socialismului, fie că luptă Încă pentru Înlăturarea acestui jug, pentru dezvoltare liberă și independentă — sînt hotărîte să colaboreze și să-și unească eforturile pentru a înainta ferm pe calea progresului și bunăstării. Aceasta face să privim cu și mai multă Încredere viitorul. De aceea sîntem convinși că orice Încercare ar face Imperialiștii, colonialiștii, ei nu vor putea să oprească dezvoltarea istoriei, care duce la dispariția imperialismului și colonialismului, la libertatea tuturor popoarelor lumii.Firește, nu trebuie să ne așteptăm ca lucrurile să meargă de la sine ; drumul pe care înaintăm nu este întotdeauna un drum asfaltat. Dar, în ciuda tuturor greutăților și obstacolelor, dacă popoarele își vor uni eforturile în lupta pentru o viață liberă și fericită — și asistăm astăzi la unirea acestor eforturi — ele vor putea obține victoria.în cursul convorbirilor pe care le-am avut am putut constata dorința comună de a dezvolta relațiile bilaterale ; au și fost semnate unele acorduri, s-a ajuns la înțelegeri privind cooperarea într-o serie de domenii de activitate. Apreciem că toate acestea pun o temelie trainică dezvoltării relațiilor de colaborare și cooperare între România și Zambia, între popoarele noastre. Cu cît vom da mai bine viață acestor înțelegeri și vom acționa pentru a găsi noi căi de cooperare în domeniile economic, științific, cultural, în toate sectoarele de activitate, cu atît prietenia și frăția dintre popoarele noastre se vor întări, servind dezvoltării fiecărei țări în parte și, în același timp, cauzei întăririi prieteniei și solidarității tuturor popoarelor în lupta Împotriva imperialismului șl colonialismului, pentru o viață liberă și derpnă.Privim cu deplină încredere perspectiva bunelor relații dintre țările noastre ; nutrim convingerea că România și Zambia vor coopera fructuos și vor căuta noi posibilități pentru a-și aduce contribuția la cauza progresului și păcii în lume.Doresc să ridic acest pahar :în sănătatea dumneavoastră, stimate tovarășe președinte, și a stimatei dumneavoastră soții, doamna Kaunda! în sănătatea tuturor colaboratorilor dumneavoastră prezenți aici — tovarășii și prietenii noștri !Pentru fericirea și bunăstarea poporului frate zambian 1Pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării dintre poporul român și poporul zambian !Pentru o lume in care toate popoarele să fie libere, pentru pace !

(Urmare din pag. I)din Albești și din comunele invec nate fac tovarășului Ceaușescu caldă manifestare de dragoste și si iută cu simpatie pe președinte Kaunda. Cei doi șefi de stat răspur prietenește aclamațiilor mulțimii.Cel doi șefi de stat și persoane oficiale zambiene și române se î> dreaptă apoi spre Pitești. Aici se v zitează zona industrială de sud orașului — platforma petrochimic uriașul complex de fabrici care întinde pe o suprafață de aproxim. tiv 200 ha. Cele trei mari unită implantate aici — Combinatul p trochimic. rafinăria de petrol, fabr ca de negru de fum — care vafcorifii superior bogățiile meleagurilor argi șene, au prilejuit oaspeților din Zan biă cunoașterea unor rezultate dinți cele mai grăitoare pentru dezvoltări Industriei petrochimice românești. S amintim doar că numai în actual plan cincinal pentru dezvoltarea p trochimiei în orașul Pitești s-au i: vestit peste 3 miliarde de lei.în fața combinatului petrochim cea mai importantă unitate din con plexul de întreprinderi vizitat, c doi președinți sînt salutați de Al xandru Boabă, ministrul Industri chimice. Alexandru Popescu, prim; rul municipiului Pitești, și alți r prezentanți ai organelor locale i stat. Sute de muncitori, ingineri, tel nicieni aplaudă îndelung pe preș dinții Kaunda și Ceaușescu.Directorul general al centralei t dustriale de petrochimie, ing. Co tache Sava, invită pe cei doi șefi < stat și pe celelalte oficialități să v ziteze acest gigant al Industriei ch mice românești. Prin dotarea tel nică înaltă, produsele realizate întreprinderile piteștene se situea pe o treaptă comparabilă cu cele m bune performanțe obținute pe pi: mondial. Oaspeții zambieni prime explicații în legătură cu profil combinatului.La complexul de piroliză, se u mărește procesul de automatizare tuturor operațiilor, de la introduc rea materiilor prime și pînă la obț nerea produselor finite, inclusiv d pozitarea acestora.Următorul popas se face la fata ca de polietilenă. Aici se realizes un produs deosebit de solicitat export. împreună cu președinte Consiliului de Stat al Republicii S cialiste România, Nicolae Ceaușesc președintele Republicii Zambia, Kei neth David Kaunda, examinează c litatea produselor șl solicită expl cații asupra proceselor tehnologic Șeful statului zambian se interesea: de înaltele caracteristici ale utilaj lor aflate în dotarea intreprinder de calitatea produselor și valorific rea lor pe piața internă și extern examinează cu interes diferite so timente de polietilenă și cere most din principalele produse. Oaspe' zambieni sint informați că în ta mestrul I dih acest an, care coincic cu primul trimestru de funcționa: a întregului combinat, principal indicatori de producție au fost d pășiți, crelndu-se astfel posibilități livrării la export a unor produse si plimentare.Răspunzind întrebărilor puse I legătură cu planurile de dezvolta: a combinatului, gazdele arată că, ' prezent, se află in pragul intrăi în „ funcțiune un alt mare comple: care .cuprinde instalații pentru f; bricarea pe bază de cianură a uni produse noi.Președintele Kaunda apreciază ! mod deosebit faptul că acest gigai industrial a fost înălțat într-un te: men scurt, că investițiile alocate v< tripla in viitorul cincinal actuala ct paritate a combinatului.După vizitarea platformei petroch mice argeșene, cei doi șefi de st se îndreaptă spre centrul municipii lui Pitești, oraș aflat in plină de: voltare. Parcurgind străzile orașult oaspeților din Zambia 11 se dau e> plicații în legătură cu construcții sociai-culturale ce urmează să întrt gească peisajul său arhitectonic.Pe străzile orașului, ca și în un tățile vizitate, piteștenil au întîrr pinat cu dragoste, cu mult entuziast pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, a salutat prietenește pe președinta Kaunda.în saloanele restaurantului „Argeț din localitate, președintele oonsiliuli popular județean, Gheorghe Năstas a oferit un dejun în onoarea prt ședintelul Republicii Zambia, d Kenneth David Kaunda, și a prt ședintelul Consiliului de Stat al R« publicii Socialiste România, Nicols Ceaușescu.în timpul dejunului, președintei consiliului popular județean și prt ședințele Republicii Zambia au toa: tat pentru dezvoltarea relațiilor c prietenie dintre cele două popoari pentru intensificarea colaborării mul tilaterale dintre România și Zâmbi: pentru înțelegerea între popoare i pace în întreaga lume.La amiază, președintele Republi cii Zambia, președintele Consiliul! de Stat al Republicii Socialist România și celalalte persoane ofi riale zambiene și române care i-a însoțit în vizita în județul Arge s-au înapoiat cu elicopterul în Capi tală.în cursul după-amiezii, președtn tele Kenneth David Kaunda, împre ună cu persoanele oficiale zambien și române care îl însoțesc, a vizite noul cartier de locuințe Drumul Ta bere! din Capitală.De la reședința rezervată oaspe țițor, coloana de mașini, escortat de motocicliști,* străbate arterele ora șuiul, de-a lungul cărora numeroț cetățeni salută cu prietenie pe sol: poporului zambian.Se face un popas la complexe comercial și social-cultural „Favorit din noul ansamblu de locuințe ridi cat în anii din urmă pe fosta cîmpi a Cotrocenilor. în fața unei machet reprezentînd acest impunător și mo dern cartier, primarul general a Capitalei, Dumitru Popa, și arhltec tul-șef al orașului, Tiberiu Riccl, dai explicații în legătură cu realizărili de pînă acum și perspectivele ani lor viitori, despre preocuparea edi Iilor pentru diversificarea tipurile de apartamente, ridicarea gradulu de confort și îmbunătățirea dotărilo: interioare, despre înlesnirile acordați de stat cetățenilor care doresc să-ș construiască locuințe proprii. In final, noul cartier, în care pînă acun au fost ridicate 25 000 de apartamente, va totaliza circa 60 000 dt apartamente.La dorința președintelui Zambie: se vizitează cinematograful „Favorit' și magazinul universal din cadru complexului.O mulțime de cetățeni, locuitori al noului cartier. fac președintelui Kaunda o călduroasă manifestare d» s mpatie, căreia oaspetele îi răs- purtde cu saluturi prietenești.Mircea IONESCU 
Gh. PREDA
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STRUCTURI SOCIALE

Chimia radiațiilor

SOCIOLOGICA

ȘTIINȚIFICA

în în Și

a structurilor sociale șiîn nivelul teh- al satului. Pornind de la imaginea de ansamblu la nivel macrosocial, construită cu mijloa-

Șl PROGRES TEHNIC

României

Rod al muncii colectivului 
alcătuit din Miron Constanti- 
nescu. Constantin Dcricoviciu, 
Hadrian Daicoviciu, Traian 
Lungu, Ion Oprea, Ștefan Pas
au, Aron Petric, Alexandru 
Porțeanu, Gheorghe Smaran- 
dache — Compendiul de isto
rie a patriei — apărut recent 
în Editura didactică și peda
gogică — se impune atenției 
cititorilor.

Valorificlnd cele mai noi și 
sigure cercetări privind trecu
tul României, volumul înfăți
șează expunerea succintă, cu 
caracter sintetic, a istoriei 
noastre naționale din cele mai 
vechi timpuri pînă astăzi.

Printre lucrările care au văzut ultima vreme lumina tiparului Editura Științifică se numără „Chimia radiațiilor", de Constanța Măntescu și Olimpiu Constantines,- cu. Este un volum menit să creeze o bază de informare și să stimuleze eforturile inițiale într-un domeniu științific modern, de „ultimă oră". Un prim pas pe acest tărîm a fost făcut în 1963, cînd Editura Academiei Republicii Socialiste România 
a publicat lucrarea „Reacții chimice induse de radiațiile ionizate" de dr. S. Ionescu.Așa cum menționează de la început autorii, spre deosebire de ra- diochimie, care studiază elementele radioactive, chimia radiațiilor are ca obiect de cercetare reacțiile chimice produse de radiația de mare 
energie. Conturată relativ recent ca sector distinct de cercetare — pe terenul unei discipline de graniță, chimia-fizică — chimia radiațiilor se impune în momentul de față printr-o evoluție extrem de rapidă. Ea a prilejuit încă de pe acum un mare număr de dezbateri teoretice (congrese, conferințe, simpozioane), oferind, în același timp, perspectivele unor aplicații Importante în numeroase domenii, de la tehnologia reactorilor nucleari pînă la studiul efectelor biologica ale radiațiilor.

Maria BANUȘ

Anul
EDITURA „MINERVA

DOUA SATE

I. S. KONEV Documente
din istoria

• LI VIU REBREANU :
„Opere" vol. IV (seria „Scri
itori români")

• ȘTEFAN PETICA :
„Scrieri", vol. I (seria „Scrii
tori români")
„Poezia română clasică" an
tologie în 3 volume (B.P.T.)

EDITURA „EMINESCU"

La îndemnul Congresului al IX- lea al partidului, reluat de Congresul al X-lea care a formulat și mai puternic comanda socială în. acest sens, cercetarea sociologică reapare în ultimii ani și în mediul rural, fiind marcată printr-un număr cres- cînd al investigațiilor întreprinse de diversele institute și foruri specializate.In seria acestor investigații (de subliniat : nu simple reluări pe linia importantelor cercetări efectuate în perioada interbelică, ci autentice premiere ale unei sociologii rurale zidite pe fundamentul solid al concepției marxiste), se înscrie și cercetarea efectuată de sectorul de sociologie al Institutului de filozofie în anii 1966—1968 și ale cărei roade sînt sintetizate în volumul cu titlul de mai sus, apărut recent în Editura politică. Inmănun- chind roadele unei cercetări multi- disciplinare, realizate cu ajutorul mai multor specialiști din diferite domenii — cartea a fost elaborată de M. Cernea, Gh. Chepeș, V. Cons- tantinescu, H. Ene, El. Gheorghe, M. Larionescu, colegiul de redacție al acesteia fiind alcătuit din H. H. Stahl, M. Cernea. Gh. Chepeș.Conform cerinței tematice a o- biectului — relația dintre structurile sociale și progresul tehnic — autorii analizează schimbările în sfera structurilor de proprietate, în cea de organizare, nic

Unul dintre meritele lucrării este că se bazează pe aspecte și rezultate dintre cele mai recente, fapt dovedit și de bogata informație biblio- ....................................... ' pas noi se mal cu-
grafică. Marcînd un al doilea de seamă în popularizarea la a acestei discipline moderne încearcă totodată o redare cît sistematică a vastului material prins. Autorii se opresc totodată în mod deosebit și asupra unor aspecte importante mai ales sub aspect practic, precum și a unor procese de bază din chimia radiațiilor.Răspunzînd unei cerințe reale, cartea se adresează, în primul rînd, unor specialiști din domeniul fizicii și chimiei. Dată fiind însă extinderea continuă a utilizării surselor de radiație la noi, în cele mai variate sectoare ale științei, tehnicii și industriei, sfera celor interesați — în general, cercetători și ingineri din diferite ramuri — va depăși cercul relativ restrîns al „ini- țiaților". Pe de altă parte, pe lingă rolul său de informare și îmbogățire a cunoștințelor de specialitate, lucrarea va fi de real folos, des- chizînd perspective către multiple aplicații practice verse sectoare de că și științifică.

cele statisticii, ei pătrund în însăși intimitatea „mecanismului" transformărilor din satul nostru socialist. Este o cercetare pe viu a fenomenelor, un studiu intensiv, care, prin restrângerea la cadrul a două comunități rurale — Comana, județul Constanța, și Belinț, județul Timiș — cu prețul renunțării la re- prezentativitatea pentru o arie mai largă, obține, îp schimb, policromia, bogăția cunoașterii concrete a particularităților, deosebit de necesară și prețioasă pentru viitoarele mari sinteze și generalizări teoretice în acest domeniu al investigației științifice.Cartea „Două sate" evidențiază de la bun început faptul că într-o agricultură socialistă, ca cea din România, progresul tehnic este dirijat în ansamblu conform politicii economice a statului. Se demonstrează pe larg rolul primordial al sistemului social-economic. Lucrarea dovedește strînsa legătură dintre instaurarea și dezvoltarea relațiilor de producție socialiste și imprimarea unui dinamism fără precedent in întreaga viață a satului.Cartea Scoate în relief, cu ajutorul unor date statistice convingătoare, procesul de creștere a nivelului de tehnicitate a muncii în satele investigate, proces ce creează premisele materiale ale unei a- griculturi intensive, de înaltă productivitate. La baza acestui proces se află veritabila revoluție tehnică înfăptuită ca rezultat al politicii partidului și statului nostru de industrializare socialistă, de dezvoltare continuă a bazei tehnice-ma- teriale a satului socialist. Semnificativ apare în acest sens faptul că, de la folosirea exclusivă a uneltelor manuale sau cu tracțiune a- nimală, s-a ajuns la utilizarea pe scară tot mai largă a unor mașini autopropulsate de mare randament. Concomitent, are, loc o continuă creștere a gradului de chimizare, aplicarea pe scară tot mai largă a cuceririlor științei și tehnicii agricole înaintate. Asemenea schimbări structurale pe planul înzestrării materiale au avut — se subliniază în lucrare — adînci înrîuriri asupra conștiinței, mentalității lucrătorilor agricoli din satele amin- tite.Pe baza a numeroase date și comparații este demonstrată importanța factorului uman în procesul de modernizare a agriculturii, în dinamica activității economice. Trebuie subliniate în mod deosebit concluziile lucrării privind evidențierea rolului economic al democrației cooperatiste și, în strînsă legătură cu aceasta, cele privind necesitatea creării unui climat în care să poată fl pusă în valoare întreaga inteligență umană, capacitatea creatoare de care dispune cooperativa agricolă.Cartea „Două sate" evidențiază incontestabile calități și pe plan todologic. Unul din meritele lecttvului de autori constă elaborarea metodelor ce sefolosite azi în cercetarea monografică a satului. Lucrare de certă valoare teoretică și metodică — cartea la care ne referim se va impune, fără îndoială, și în calitate de îndemn și sfătuitor pentru continuarea unor astfel de investigații sociologice.
Dr. Francisc ALBERT
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chimist

„PORTRETUL
în poezia „Alibiul", care deschidea volumul „Tocmai ieșeam . din arenă", Maria Banuș rememorează traiectoria constituirii propriului destin literar. In fața unui Imaginar complet de judecată al posterității, poeta își explică opera printr-o parabolă a . neîntreruptului mers, creator de permanente confruntări și de aparent echilibru în mișcare. Confesiunea, • alegorică, iscînd pe alocuri sonuri polemice și vindicative, cuprinde și explică, de bună seamă, permanenta alertă în care s-a aflat creația poetei de-a lungul a mai bine de trei decenii, cea mai evidentă caracteristică a poeziei sale fiind de aceea tocmai neistovita patimă de a fi mereu alta, pasiunea de a reverbera în lirismul său fațetele multiple ale existenței, clocotul vieții umane.Ideea trecerii necontenite fertilizează în cea mai mare parte și recentul volum, 

„Portretul din Fayum". A- junsă la o nouă vîrstă creatoare, poezia din acest volum înregistrează într-o gamă largă de sentimente și trăiri condiția creatorului trecut de zenitul existenței. Cantonată într-o zonă mai calmă, dezghiocată

de strălucirile și elanurile vârstei de aur, lirica Măriei Banuș tinde spre meditația înțeleaptă. Dominînd, prin- tr-o superioară înțelegere a esenței adevărurilor vieții, stările de zbucium și elanurile vitaliste, ochii poetei, din adine întorși spre lume, se întreabă grav asupra durabilității lucrărilor noastre în această existență. Interogația pascaliană, făcută cu tremur în glas, dar și cu sentimentul firesc al necesității. a prilejuit realizarea în „Pseudopsalm" a u- neia dintre cele mai frumoase poezii ale volumului. Poeta refuză însă cu vigoare de a-și fixa chipul în lucruri, ca în portretele funerare din Fayum, ope- rînd un transplant vitali- zant prin înțelegerea vșlorii morale a artei. „Fuga din portret, / fuga din chenar, / fuga din muzeu, / din co- clituleu..." („Fuga din portret") sînt versuri simbolice care contestă orice posibilitate de ancorare într-un u- nivers static, schematizat, lipsit de viață. Deși tonalitatea fundamentală a volumului este melancolică, prezența unei robuste conștiințe morale, clădită pe sentimentul dăinuirii valorilor fundamentale ale umanității

CORNELIU ȘTEFANACHE: 
„Dincolo" (roman)
SORIN TITEL : 
„Noaptea inocenților" 
VALERIU RAPEANU : 
„Interferențe spirituale" 
PETRE STOICA : 
„Orologiu" (poeme) 
CRISTINA TACOI t 
„lerugi"
IOSIF NAGHIU ! 
„Autostop" (teatru)

EDITURA „DACIA

ION NEGOIȚEȘCU t 
„însemnări critice*
ION VLAD :
„între analiză ți sinteză" 
(colecția „Discobolul")
MIRCEA ZACIU :
„Glose" (studii critice)
MIRCEA VAIDA:
„Ospățul lui Trimalchio" 
(eseuri)
PAVEL APOSTOL r
„Trei meditații asupra cul
turii"

W

Jubileul a 25 de ani de la măreața victorie asupra fascismului a prilejuit în întreaga lume evocarea eforturilor titanice ale popoarelor iubitoare de libertate, a imenselor jertfe cu prețul cărora a fost obținută. Este bine cunoscut că Uniunea Sovietică. înfruntînd cea mai mare parte a forțelor fasciste, dind cele mai grele jertfe, a purtat greul războiului antihitlerist. In istoria războiului au înscris file remarcabile marile bătălii desfășurate în iarna și primăvara anului 1945 : operația dintre Vistula și Oder, cea dintre Oder și Neisse, bătălia Berlinului și operația de la Praga, care au jalonat drumul spre capitularea necondiționată a Germaniei hitleriste. Acestor bătălii le este consacrată lucrarea memorialistică a unuia din marii comandanți ai armatei sovietice în timpul celui de-al doilea război mondial, mareșalul Uniunii Sovietice I. S. Konev, „Anul ’45", a cărei traducere în limba română a apărut recent în Editura politică.Aparent un volum de memorii, cartea „Anul ’45“ este de fapt o frescă ifî culori vii a uriașului efort depus de armata sovietică, de popoarele U.R.S.S., pentru obținerea victoriei asupra mașinii război fasciste.După cum arată prefațatorul ției române, generalul maiorCupșa, pentru cititorul român, aceste bătălii prezintă un dublu interes: pe de o parte, fiindcă au fost cele mai importante din întreaga durată a războiului, iar pe de alta, fiindcă acțiunile armatelor române care luptau atunci pe teritoriul Cehoslovaciei s-au desfășurat în cadrul acestora sau în foarte strînsă legătură cu ele. La operația de la Praga, ultima din cel de-al doilea război mondial din Europa, în care Frontul I ucrainean, I. S. Konev, a avut țial, trupele române direct.Aspectele militare
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comandat de un rol esen- au participat— desfășura-

Conducerea cu calculatoare 
a proceselor industriale"

rea operațiilor, începînd de Ia elaborarea planurilor și mergînd pînă la acțiunile de luptă ale unor unități și subunități, tehnica de luptă, rolul îndeplinit de diferitele arme etc. — formează obiectul unei ample și pătrunzătoare analize. In acest fel este proiectată o puternică lumină nu numai asupra glorioaselor fapte de arme ale armatei sovietice în războiul antihitlerist, asupra eroismului legendar cu care au luptat ostașii ei, dar și asupra superiorității științei și artei militare sovietice și a tehnicii de luptă folosite, asupra înaltelor calități ale comandanților. în carte sînt descrise eforturile deosebite făcute de comandamentele sovietice pentru a cruța de distrugeri diferite orașe, sau pentru a veni prompt în ajutorul insurgenților din Praga.Autorul prezintă și unele aspecte ale relațiilor cu aliații U.R.S.S. Trupele comandate de mareșalul Konev au fost primele care au făcut joncțiunea cu trupele comandate de generalul american Bradley. Cartea consacră acestor momente, Inclusiv întîlnirilor dintre cel doi comandanți, pagini pline de Interes.Totodată, autorul dă unele amănunte impresionante despre lagărul de exterminare de la Auschwitz, ai cărui supraviețuitori au fost salvați de trupele de sub co- • manda sa, despre salvarea tablourilor celebrei Galerii din Dresda — orașul fiind eliberat de trupele Frontului I ucrainean — despre eliberarea din captivitatea nazistă a unor personalități politice, ca Ed. Herriot etc. întîlnim în paginile cărții noi și noi mărturii despre o- dioasele crime săvîrșite de naziști împotriva umanității, despre atitudinea barbară a organelor hitleriste de represiune față de soldați! germani care nu mai voiau să lupte.Prin bogăția și precizia informației referitoare la evenimentele petrecute pe principalul teatru de operațiuni al războiului antihitlerist și în perioada decisivă a acestuia, prin capacitatea de a evoca evenimentele, prin stilul viu în care este scrisă, cartea mareșalului Konev prezintă un deosebit interes, o lectură emoționantă, nu numai pentru istorici și militari, dar și pentru cercurile cele mai largi de cititori.

partidului comunist 
și a mișcării 
muncitorești 
revoluționare 
din România"

t

Sergiu SARARU

Apărut zilele trecute, sub 
egida Institutului de studii is
torice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R. în Editura 
politică, acest volum conține 
un numâr de 324 documente 
privitoare la perioada care 
începe imediat după crearea 
P.C.R., în mai 1921, și conti
nuă pînă la ilegalizarea par
tidului, în august 1924. Din 
ansamblul materialului docu
mentar cuprins în lucrare se 
desprind preocupările parti
dului comunist de a-și ancora 
activitatea și lupta în realită
țile țârii, de a întări unitatea 
proletariatului, de organizare 
a țărănimii și a altor categorii 
de oameni ai muncii. Nume
roase documente reilectâ spi
ritul internaționalist care a 
caracterizat activitatea P.C.R. 
încă de la întemeierea sa.

Introducerea calculatoarelor în procesele de producție are loc într-un ritm rapid în toate țările industrializate ale lumii. Această problemă — care, după cum este cunoscut, potrivit orientării date de partid, devine de tot mai mare actualitate și în țara noastră — preocupă cercuri largi de cadre de conducere, ingineri, specialiști în cercetare, proiectare, în utilizarea instalațiilor automate, economiști, profesori, într-un cuvînt, pe toți cei care lucrează sau se pregătesc să activeze în sectoarele în care se impune utilizarea calculatoarelor.Pentru a veni în ajutorul tuturor acestora, de curînd, în „Editura tehnică" a fost tradusă din limba engleză lucrarea intitulată „Conducerea cu calculatoare a proceselor industriale". de Emanuel S. Savas, Ph. D., consilier specialist în siște- me automate la I.M.B.Fără a cere alte cunoștințe prealabile de- cît noțiuni despre calculatoarele numeric^

cartea își propune să prezinte unui larg cerc de cititori — ingineri care lucrează în industriile prelucrătoare cu procese continui sau utilizează calculatoarele sau aparatura de automatizare, conducere tehnice și economice, doctoranzi etc. — înțelegerea metodelor și tehnicii conducerii cu calculatoare, sub prisma aplicațiilor și cerințelor industriale. In prima parte, intitulată „Principiile conducerii cu calculatoare", cititorul este mai întîi familiarizat cu terminologia de bază, după care face cunoștință cu principalele funcții îndeplinite de calculatoare, care sînt ilustrate cu o mare varietate de exemple luate din industriile prelucrătoare cu procese continui și din serviciile publice. Se analizează apoi cerințele și construcția modelelor matematice ale proceselor, metodele statistice ale elaborării modelelor, precum si problema conducerii ootimale în regim staționar și dinamic.

cadre destudenți,

In partea a doua a lucrării, „Aplicațiile conducerii cu calculatoare" se descrie amănunțit activitatea practică legată de planificarea, organizarea și execuția unui proiect de sistem de conducere cu calculatoare, apoi sînt analizate problemele legate de concepția ansamblului e- chipamentelor de conducere, parametrii elementelor și alegerea a- cestora.După alte cîteva capitole care se ocupă de conducerea numerică directă, cît și de caracteristicile specifice ale programării pentru conducerea proceselor cu calculatoare, lucrarea se încheie cu o trecere în revistă a unui mare număr de aplicații în diverse ramuri industriale, ceea ce-î lărgește și mai mult aria de audiență la publicul cititor. Lucrarea de față, prima de acest fel care apare în limba română, reprezintă un îndreptar competent privind utilizarea calculatoarelor în dirijarea proceselor Industriale.

DE ARTĂ

Artiști plastici contemporaniȘirul micromonografiilor pe care editura „Meridiane" le dedică artiștilor plastici contemporani a fost completat în ultimele luni cu noi titluri. Sînt lucrări care, respectînd dimensiunile și scopul declarat al colecției, tind să contureze — în ansamblul lor — o imagine cît mai complexă a artei plastice românești contemporane. O lectură atentă impune însă de la început ca certe reușite studiile închinate sculptorului clujean Iosif Fekete și pictoriței bucureștene Lucia Dem. Bălă- cescu. Imbinînd armonios prezentarea biografică cu definirea personalității artistice prin evidențierea contribuției lui Iosif Fekete la cele mai diferite genuri ale sculpturii (de la sculptura monumentală la mici grupuri statuare și de la portret la lucrări de artă decorativă) Mircea Țoca realizează în prima din lucrările citate un studiu bine închegat, unitar ca concepție.Un limbaj expresiv, cu referiri complexe la procesul interior, psihologic al asimilării și omologării operei conturează, individualizînd, personalitatea Luciei Dem. Bălă- cescu. I. Mereuță a știut să pună în evidență constantele, acele trăsături

stilistice definitorii pentru artistă, ineditul manierei sale de a construi, de a transpune concretul.Pe baza unor date relativ sumare, întrucît personalitatea artistului studiat se află în plin proces de dezvoltare și ar fi poate prematură o caracterizare globală a operei sale, Nina Stănculescu trasează imaginea unei îndelungi și migăloase munci artistice — cea a cergmistului Patriciu Mateescu. Este relevată, în același timp, o continuă evoluție în cadrul căreia căutările se concentrează nu numai a- supra formei sculptural decorative, dar și a experimentării unor materiale dintre cele mai diferite. In a- fara acestora, celelalte lucrări recent apărute in cadrul colecției încearcă prea puțin să se detașeze de un model parcă prestabilit și urmat cu fidelitate în majoritatea cazurilor. Lucrările pictoriței Trude Schulleius, privite din perspectiva celor peste 50 de ani de activitate desfășurați în județul Sibiu, demonstrează viabilitatea unei viziuni care, slujită cu sinceritate, poate cuprinde și zugrăvi realități contemporane, flat însă o tul adecvată Dancu, care
LITERARĂ

BALINT Tibor

DIN FAYUM
ferește lirica din acest volum de accentele de disperare și spaimă. De altfel, ecouri ale vitalității lirismului poetei, atît de evident în poezia sa de început, în poezia sa militantă și politică, se fac simțite și acum. In volum sînt însă predominante confesiunile sau meditațiile încărcate de fiorul elegiac al unei adinei înțelegeri a naturii umane. Unele din cele mai reușite poezii, cum ar fi „Bărbat cu pepene galben", „Chivu- țele", „Velințe" sau „Sala de coafură", grupate în ciclul „Tablouri de gen", au virtutea de a integra unei viziuni interioare imagini de viață surprinzător de vii prin dinamica și pitorescul lor.Poezia naturii se asociază uneori cu retrăirea amintirilor copilăriei. Tema, mult mai veche în creația poetei,. îmbracă acum ca în poezia „Ajun", mantia albă a nostalgicelor rememorări. In a- ceastă atmosferă mustind de amintiri, imaginea copilăriei devine o oază a liniștii către care creatorul se îndreaptă ca spre un liman al fericirii.Se poate observa, însă, în

//
MAIMUȚA PLÎNGĂTOARE

acest volum, evident unul din cele mai bune ale poetei, prezența unor piese mai puțin împlinite artistic. Se simte pe alocuri o insuficientă decantare stilistică a lirismului. Poezii ca „Impresii la Florența" sau „Amurg la Geneva" se alcătuiesc din imagini amorfe, după cum „Tablou naiv" nu rică lui asemenea, receptat„Epitafului" și greu de descifrat tonul polemic al u- nor poezii pătrunse de sentimentul însingurării și al trăirii unei vini imaginare.In esență însă volumul Măriei Banuș, „Portretul din Fayum", reprezintă fără îndoială o vîrstă poetică deschisă unei înțelegeri mai largi a adevărurilor fundamentale ale existenței. Volumul confirmă încă o dată natura polivalentă a talentului viguros al poetei, forța lirică, intensitatea trăirilor și sinceritatea comunicării — calități care au caracterizat, în genere, poezia cu larg și profund ecou a Măriei Banuș.

comunică datorită său emoția li- ermetismu- conceptual. De este dificil de tîlcul .ascuns al

Emil VASILESCU

Bâlint Tibor a fost distins la începutul a- cestui an cu premiul Uniunii Scriitorilor pentru romanul său „Maimuța plîngătoare".De la primele sale apariții în revista U- tunk și-a dezvăluit o remarcabilă maturitate stilistică — îngemănată, firește, cu o deosebit de* serioasă poziție etică. Prepon- derează în nuvelistica sa un echilibru sobru, construit din propor- ționalitatea și simetria elementului liric, tragic și comic, un echilibru demn de marii prozatori moderni.Prima sa carte (Csendes utca — Strada liniștită, E.P.L., Forrâs, 1962), conți- nind 20 de schițe și nuvele, marchează un debut întirziat față de primii ani ai prezenței sale în presa literară. Autorul avea la momentul acestui debut editorial 31 de ani. Volumul, cum remarca pe bună dreptate critica de specialitate, ne înfățișează un autor al cazurilor- limită : afinitățile, înclinațiile sale, ca și faptele autobiografice, l-au determinat să-și contureze cîmpul de

investigație în mărginașe ale tății, la tangențele, întretăierile, punctele de contact ale diferitelor grupuri sociale, mani- festînd un interes deosebit pentru particularul din lumea mahalalelor, în perioada interbelică și anii imediat următori războiului.Noua sa carte, Zo- kogâ Majom — Maimuța plîngătoare, reprezintă o imagine de ansamblu a acestei lumi ; reapar toți e- roii bizari și curați, nefericiți și ratați, sentimentali și revoltați, disperați și cinstiți, optimiști și decăzuți — bine cunoscuți din nuvelistica de pîrță cum a lui Bâlint ; cronică de familie de cartier — în înțelesul cel mai larg al cu- vîntului — construită pe firul biografiei lui Vincze Kâlmân, brutarului soartă și servitoare, splendidă eroină a abnegației, una din cele mai frumoase de rtamă din tura maghiară mânia.O suită de se succede cu o putere

zonele socie-
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fiul oropsit de al fostei Erzsâbct,

portrete litera- din Ro-portrete

neobișnuită — începînd cu Hector, ospătar, pictor de lozinci, pungaș sentimental, și ter- rhinînd cu cîrciumarul și brutarul bogat, Szi- lâgyi, speculantul tur mizeriilor : o lume contra- dintr-o lungă istorică... O care se im- mod deosebit
turor i întreagă dictorie, perioadă lume în pune în atenției figura lui Bi- kăs Bandi, tînărulbrutar, care își sacrifică întreaga situație pentru a apăra interesele colegilor, ale tovarășilor săi de muncă, cu o modestie și o naturalețe proprie numai oamenilor de înaltă ținută etică ; exemplul său, al omului care și-a recunoscut clasa și sale, este un tant punct în sistemul manului.RealismulBâlint zugrăvește sentimentele solidare ale populației nevoiașe, fără deosebire de naționalitate, față de multe probleme materiale, sociale și morale constituie un merit de seamă al romanului.In ceea ce privește perioada imediat ur-

Vincze zugră- de unei

îndatoririle impor- repcr al ro-de eticcu care

tînărului In anilor ai întîlnim o critică față de aspecte negative

mătoare eliberării, căreia autorul îi consacră ultima parte din roman, elementul nou din punct de vedere social îl constituie in primul rînd însăși posibilitatea ridicării din acest mediu aKâlmân. virea ceput vieți ziție unele ale acelei perioade — dar totodată o mare satisfacție pentru elementele politice noi ale vremii (reforma a- grară. exproprierea moșiilor, politica partidului comunist îndreptată spre cimentarea frăției nilor muncii și maghiari etc.).Romanul lui Bâlint Tibor demonstrează dispariția fatală a lumii interlope, a nei lumi dominate de mizerie, disperare și brutalitate, tn ansamblu. fresca lirică construită în acest roman are excepționale calități artistice, , motiv pentru care a întrunit sufragiul cititorilor și al criticii literare.

înnoi po
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BODOR Pâl

Ele nu și-au a- reflectare întru to- în textul Julianei se limitează la o înregistrare oarecum didactică și impersonală a etapelor de creație parcurse de pictoriță. Un exces de descriptivism i se poate reproșa și micromonografiei închinate pictorului Dem. Iordache, care circumscrie însă exact datele personalității sale artistice. Comentînd acum, foarte sumar de altfel, aceste ultime apariții, continuatoare gie unei valoroase inițiative, am dori ca viitoarele microstudii să încerce o mai mare diversificare în prelucrarea materialului documentar. Un limbaj accesibil, modelat în funcție de personah'tatea fiecărui artist, ar facilita dialogul cu publicul, ar înlesni, dincolo de aspectul pur'informativ, o mai atentă apropiere de înțelegerea artei.
Marina PREUTU

EDITURA „ACADEMIEI

• N. ZAHARIA, M. PETRESCU- 
DÎMBOV1ȚA, EM. ZAHARIA : 
„Așezări din Moldova de la 
paleolitic pînă în secolul al 
XVIII-lea"

• • • :
„Pagini din vechea artă ro
mânească"

„Bibliografia analitică a pe
riodicelor românești" (vol. II) 
1351—1358

EDITURA „STADION"

• NEAGU RADULESCU : 
Napoleon fugea repede

• I. CHIRILA :
Mexicul... Această „Fata 
Morgana"

• DEM. POPESCU : 
România — Hartă turistică

• V. ECONOMU :
Fcibalu! modern
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Ieri s-au deschis

LUCRĂRILE adunării generale 
A ACADEMIEI DE ȘTIINȚE

Stabilirea de relații diplomatice 
intre Republica Socialistă România 

și Republica Camerun

viața internațională

AGRICOLEJoi dimineața au Început lucrările primei Adunări generale a Academiei de Științe Agricole și Silvice. Adunarea dezbate programul de cercetare in agricultură și silvicultură pentru perioada 1971—1975.La lucrări participă tovarășii Virgil Trotin — membru al Comitetului E- xecutiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Angelo Miculescu — ministrul agriculturii și silviculturii, Gheorghe Buzdugan — președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, Șerban Țițeica — vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România.Iau parte oameni de știință, cercetători din institutele Academiei și cele departamentale, din stațiuni experimentale, cadre didactice din in- vățămîntul agricol superior, specialiști în producție.

Șl SILVICELa deschiderea Adunării a luat cu- vîntul tovarășul Virgil Trotin, care a transmis participanților salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, urîndu-le succes deplin în desfășurarea lucrărilor. Vorbitorul a subliniat pe larg sarcinile ce revin agriculturii in următorul cincinal, re- levînd totodată îndatoririle de mare răspundere ale cercetătorilor în îndeplinirea programului de dezvoltare și modernizare a agriculturii stabilit de Congresul al X-lea al P.C.R., în realizarea programelor naționale privind dezvoltarea zootehniei și irigațiilor.în continuare, președintele Academiei, Nicolae Giosan, a prezentat programul de cercetare al Academiei de Științe Agricole și Silvice pentru perioada 1971—1975, după care au început dezbaterile.Lucrările Adunării generale oon- tinuă. (Agerpres)

în dorința de a dezvolta relațiile dintre cele două țări și popoare, guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Fe
derale Camerun au hotărît să stabilească relații diplomatice, la rang de ambasadă. (Agerpres)

CU PRIVIRE EA ȘEDINȚA

Potrivit hotărîrii adoptate anterior, în luna mai a.c. vsf avea loc în orașul Sofia ședința Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.
în cadrul ședinței vor fl analizate probleme privind întărirea în continuare a puterii de apărare a țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.

De la MinisterulDepartamentul transporturilor auto, navale și aeriene informează că, datorită inundațiilor', nu se poate circula cu nici un fel de vehicul sau autovehicul pe următoarele rute : DN 1 C Satu Mare — Baia Mare — Dej — Cluj, DN 2 F Bacău — Vaslui, DN 10 întorsura Buzăului — Hărman, DN 11 orașul Gheorghe Gheorghiu- Dej — Bacău, DN 12 Sf. Gheorghe — Miercurea Ciuc — Gheor- ghieni, DN 13 Rupea — Sighișoara — Bălăușeri, DN 13 A Odorhei — So- vata, DN 14 Mediaș — Sighișoara, DN 14 A Media? — Iernut, DN 14 B Teiuș — Blaj, DN 15 Luduș — Tg. Mureș — Răstornița 'l— Toplița, DN 15 A Reghin - Sărățel, DN 16 Apa- hida — Reghin, DN 17 Dej — Bistrița — Vatra Dornei, DN 17 A Sadova — Rădăuți, DN 17 B Vatra Dornei — Broșteni, DN 18 Baia Sprie — Sighetul Marmației — Borșa, DN 67 C Șugag — Sebeș, DN 75 Turda — Cîm- peni — Băița.în cursul zilei de joi a fost redat circulației drumul național Tg. Mureș — Reghin.Departamentul căilor ferate a dispus anularea în continuare a tuturor trenurilor de călători și mărfuri de pe.rutele Salva-Vișeul de Jos — Valea Vișeului — Sighetul Marmației, Beclean — Măgheruș, Șieiu — Sără-

Transporturilorțel — Bistrița, Sărățel — Deda, Deda — Reghin — Tg. Mureș, Praid — Tîrnăveni, Odorhei — Vînă- tori, Cîmpia Turzii — Turda, Turda — Abrud, Lenchința — Mieșul de Cim- pie,, Lencțiința — Band, Band — Tg. Mureș, Praid — Tg. Mureș, Șomcu- ța Mare — Ardud și Ulmeni — Sălaj — Cehul Silvaniei.Au fost redeschise traseele feroviare Baia Mare — Satu Mare, Ci- ceu — Deda și Dornești — Rădăuți.Sînt luate în continuare măsuri pentru îndrumarea mijloacelor de transport pe alte trasee, precum și pentru repunerea Cit mai grabnică în circulație a arterelor de comunicații inundate. Astfel, in cadrul măsurilor operative s-au înființat la regionalele CFR. Cluj, Brașov, Deva și Iași comandamente de intervenție pentru combaterea și lichidarea urmărilor inundației. Trenurile de călători care circulau spre Oradea și Satu Mare prin Brașov, Sighișoara, Oradea au fost îndrumate prin Brașov, Făgăraș, Sibiu, Copșa Mică. Oradea. De asemenea, trenurile de marfă care circulau pe secțiile închise din cauza inundațiilor au fost îndrumate pe rute ocolitoare. în funcție de capacitatea disponibilă a acestor secții. (Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 15 a aniversări 
a Tratatului de la VarșoviaCu prilejul celei de-a 1.%-a aniversări a Tratatului de la Varșovia, ambasadorul R. P. Polone la București, Jaromir Ocheduszko, a oferit, joi seara, un cocteil la reședința sa.Au participat tovarășii Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Vasile Vlad,

șef de secție la C.C. al P.C.R., general-colonel Ion Gheorghe, prim- *■ adjunct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui Stat Major, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice ai unor țări socialiste acreditați la București.
Ministrul afacerilor externe al Canadei
va face o vizită oficială in țara noastrăLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, secreta rul de stat pentru afacerile externe al Canadei, Mitchell Sharp, va face o vizită oficială în România între 1 și 3 iunie a.c.

Cronica zilei

Vizita ministrului de externe 

al României în țări africane
LAGOS 14, — Trimisul specialAgerpres Nicolae Crețu transmite : Ministrul de externe al României, Corneliu Mănescu, a început miercuri convorbirile oficiale cu comisarul federal nigerian pentru afaceri externe. Okoi Arikpo.Joi, ministrul român a fost primit de șeful statului nigerian, președintele Consiliului Executiv Federal, generalul maior Yakubu Gowon. Cu acest prilej, Corneliu Mănescu a transmis șefului statului nigerian un mesaj de prietenie din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. La rîndul său, generalul Gowon l-a rugat pe oaspetele român să transmită un salut cordial președintelui . Nicolae Ceaușescu.întrevederea cu șeful statului nigerian a prilejuit un schimb de vederi privind evoluția relațiilor ro- mâno-nigeriene, manifestîndu-se satisfacția față de cursul favorabil al acestora. în cadrul -discuției asupra situației internaționale actuale, în timpul convorbirii a fost afirmat atașamentul față de principiile suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, a căror respectare constituie cheia de boltă a unor raporturi normale între state.Tot joi, ministrul de externe român, însorit de grupul de experți, a avut la Ministerul pentru Resursele Miniere o întrevedere cu titularul acestui minister, R. A. B. Dikko.

De asemenea, el a conferit cu comisarul federal nigerian pentru comerț, Alhaji Monguno, asupra posibilităților dezvoltării relațiilor comerciale dintre România și Nigeria, precum și cu vicepreședintele Consiliului federal, comisarul federal pentru finanțe, Obafemi Awolowo, asupra unor domenii care prezintă interes pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare economică și tehnică dintre cele două țări.
★După cum s-a mai anunțat, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, care întreprinde un turneu în mai multe țări ale continentului african, a efectuat o vizită oficială la Yaounde, capitala Republicii Federale Camerun. în timpul șederii sale in această țară, ministrul român a fost primit de președintele Republicii Federale Camerun, Ahmadou Ahidjo, cu care a discutat probleme privind relațiile bilaterale, precum și unele aspecte ale situației internaționale. La Ministerul Afacerilor Externe, Corneliu Mănescu a avut convorbiri cu omologul său cameru- nez, Nko’o Etoungou, procedindu-se la un schimb de opinii în legătură cu stadiul actual al relațiilor dintre România și Camerun. în dorința de a dezvolta relațiile dintre cele două țări și popoare, guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Federale Camerun au ho- tărit să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă.

AUSTRIA LA 15 ANI 
DE LA TRATATUL 

DE STAT

MAREA BRITANIE

Alegeri generale 
( în iunie?Toată lumea aștepta joi dimineața cu nerăbdare apariția ziarului „Daily Mail". El urma să publice un nou sondaj al opiniei publice britanice asupra simpatiilor politice, sondaj considerai hotăritor pentru stabilirea datei viitoarelor alegeri generale. Cifrele anunțate ieri de cunoscutul ziar englez — 3,2 la sută avails al laburiștilor asupra conservatorilor — au stîrnit o adevărată furtună de speculații în legătură cu eventualitatea chemării populației la urne încă în luna iunie.Unii observatori politici, apropiați cercurilor laburiste, susțin că premierul Wilson a hotărît, in principiu, de mai mult timp ținerea unor alegeri anticipate și că ultimul sondaj nu tace decit să le precipite.Cei care se pronunță în favoarea organizării de alegeri în luna iunie își motivează poziția arătînd că în ultimele săptămîni popularitatea laburiștilor a crescut foarte mult, lucru deosebit de important dacă se ține seama că numai cu 15 zile în urmă sondajele indicau un avans de 2,9 la sută al conservatorilor. După cum se știe, în ultima vreme opinia publică britanică a fost destul de instabilă și multi comentatori atrag atenția asupra faptului că popularitatea laburiștilor ar putea să scadă la fel de repede cum a crescut. Simpatia actuală față de laburiști, arată observatorii, ar putea fi umbrită intr-un viitor nu prea îndepărtat de norii care se anunță la orizontul economic. Deși în ultima vreme economia a cunoscut o perioadă de redresare, miercuri balanța comercială britanică indica un deficit de 11 milioane lire.Dacă premierul Wilson se va hotărî să țină alegeri anticipate, trei date sînt considerate ca probabile : 11 iunie. 18 iunie, 2 iulie. Majoritatea comentatorilor politici — scrie corespondentul agenției France Presse — consideră că data cea mai indicată este 18 iunie. în acest caz, judecind după exemplul alegerilor din 1966, Wilson ar putea anunța țării intențiile sale pe 18 sau 19 mai și să dizolve parlamentul pe 28 mai, deși o comunicare în acest sens nu este exclusă în următoarele 24 de ore.

MASURI PENTRU PREVENIREA BOLILOR
SI APĂRAREA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI

■» 9 9

Recomandările Ministerului Sănătățiiîn urma calamităților provocate de intemperii într-o serie de județe ale țării, in cadrul măsurilor urgente luate pentru preîntîmpinarea și limitarea efectelor negative ale inundațiilor, organele sanitare au întreprins acțiuni menite să prevină îmbolnăvirile și să asigure îngrijirea celor bolnavi.Ministerul Sănătății recomandă ca, paralel cu aceste acțiuni, fiecare cetățean. instituție, colectivitate să participe la prevenirea bolilor șj la a- părarea propriei sănătăți. Este necesar să se evite în primul rînd consumul apei din fîntîmle inundate, din piraie, lacuri etc., iar cind nu există posibilități de aprovizionare cu apă potabilă, să se fiarbă apa conform recomandărilor personalului medico-sanitar. Cea mai mare atenție trebuie acordată copiilor, deosebit de sensibili la consumul apei impure.La chemarea unităților medicale, întreaga populație trebuie să se prezinte imediat la vaccinări, acestea constituind un mijloc eficace pentru preîntîmpinarea îmbolnăvirilor.O grijă tot atît de mare trebuie avută și în ceea ce privește igiena alimentelor, care, în condițiile ivite, ar putea fi de asemenea contaminate.

Nu trebuie deci consumate alimentele care au fost impurificate și care nu mai pot fi curățate. Oricum, ele trebuie folosite numai după fierbere.La primul semn de boală sau rănire, oricit de neînsemnată, persoana în cauză trebuie să se adreseze ne- întirziat personalului . medico-sanitar. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, gravidelor și bătrînilor, care sînt mai sensibili la umezeală, frig și alte situații nefavorabile. îmbrăcămintea copiilor mici să fie uscată și suficient de călduroasă.în localurile care s-au amenajat pentru adâpostirea populației sinistrate, prima datorie a fiecărui cetățean este să păstreze o curățenie desăvârșită, — atît a persoanei sale cît și a locului unde doarme — să se îngrijească Ie evacuarea cît mai rapidă și corectă a gunoaielor și altor reziduuri.Echipierii grupelor sanitare, membrii posturilor de prim-ajutor și toți acei care au primit instruire sanitară au înalta datorie să participe, sub conducerea personalului medico-sanitar, la aplicarea măsurilor sani- taro-antiepidemice de prim ajutor.(Agerpres)

Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis ministrului federal al afacerilor externe al Republicii Austria, Rudolf Kirchschlager, o telegramă de felicitare cu prilejul aniversării a 15 am de >ia semnarea Tratatului de Stat, prin care Austria a fost restabilită ca stat suveran și independent.
★Joi a plecat la Helsinki delegația Consiliului Național al Frontului U- nitățîi Socialiste care va participa ta cel de-al IX-lea Congres al Uniunii Democrate a Poporului Finlandez. Din delegație fac parte tovarășii Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național, și Ilie Rădulescu, membru în Biroul executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.
*In prezența delegatului Organizației Mondiale a Sănătății, dr. Wal- dez Kog, și a reprezentanților Ministerului Sănătății, joi a avut loc, la sediul Institutului de igienă și sănătate publică din Capitală, inaugurarea Centrului regional de referință al Organizației Mondiale a Sănătății, creat în colaborare cu Agenția Internațională de Energie Atomică (A.I.E.A.).
★în Capitală a sosit joi dimineața o delegație din R.S.F. Iugoslavia, condusă de Hasan Siljak, secretar federal adjunct pentru problemele economice, președintele părții iugoslave a Comisiei mixte româno-iugoslave pentru Porțile de Fier, pentru a participa la lucrările sesiunii a 13-a a comisie’ mixte, ce se va desfășura zilele acestea la București.

r
T
J

j
A 
I

PROGNOZĂ 
HIDROLOGICĂ

Potrivit datelor furnizate de Institutul meteorologic, în intervalul 13—14 mai orele 8 cerul a fost acoperit și a plouat mai ales in jumătatea de nord a țării. In intervalul respectiv, cele mai mari precipitații, pe metrul pătrat, s-au înregistrat pe virful Omul — 45 litri, întorsura Buzăului — 38 litri, Odorhei — 37 litri, Bistrița — 28 litri. Rădăuți — 26 litri. Suceava — 23 litri, Dej — 18 litri. Iași — 14 litri, Oravița — 13 litri — in rest cantitățile de apă fiind mai mici, iar în unele,locuri nu a plouat deloc. Ca urmare, pe riurile din Transilvania nivelurile apelor au continuat să crească îndeosebi pe cursul mijlociu al Someșului, pe cursurile inferioare ale rîurilor Tur, Tîrnave și pe Oltul mijlociu. Pe Someș și Mureș, precum și pe cursurile inferioare ale Tîrnavelor s-au produs inundații. Creșteri s-au semnalat și pe riurile din Banat și Crișana. De asemenea, creșteri mai mari ale apelor s-au produs pe Șiretul mijlociu, Prutul superior și pe Buzău. Dunărea a fost in scădere de la Baziaș la Zimnicea, la Călărași și de la Brăila la Tulcea, iar în rest este aproape staționară.PROGNOZA HIDROLOGICA PENTRU INTERVALUL 14—15 MAI, ORELE OPT, ARATA CA SE PRODUC CREȘTERI IMPORTANTE PE CURSUL INFERIOR AL SOMEȘULUI. PE MUREȘUL MIJLOCIU ȘI INFERIOR, PE TÎRNAVE (la începutul intervalului), PE OLT ȘI PE CURSUL INFERIOR AL CRIȘULUI ALB. Nivelurile vor fi. de asemenea, în continuă creștere in Banat. Unele creșteri se prevăd și pe cursurile mijlocii și inferioare ale riurilor din Muntenia. SE PREVĂD CREȘTERI MAI IMPORTANTE PF ȘIRETUL MIJLOCIU ȘI PRUTUL SUPERIOR. în regiunea de munte din Moldova nivelurile vor fi în scădere. Dunărea va scădea de la Baziaș la Oltenița, iar în rest va oscila ușor. De asemenea, și pentru următoarele 10 zile se prevede ca pe Dunăre să se propage treptat o’ scădere, începînd de la Baziaș, pe tot sectorul românesc.

★Joi dimineața a părăsit Capitala ministru) educației naționale, tineretului și sporturilor din Volta Superioară Moise Lankoandâ, care a făcut o vizită iii țara noastră, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.

La Institutul politehnic din București a tost semnată joi o înțelegere pe trei ani între institutul bucu- reștean și Universitatea tehnică din Dresda — R. D. Germană. Ințelege- oea consemnează, printre altele, schimburi reciproce de profesori pentru documentare, conferințe și specializare în domeniul științelor sociale, chimiei macromoleculelor, electrotehnicii, mecanicii fine, tehnologiei construcțiilor de mașini, precum și donații de cărți, tratate, programe de studii și manuale universitare, organizarea de conferințe și simpozioane pe diferite teme ale științei și tehnicii contemporane.
★Joi după-amiază s-a înapoiat In Capitală, venind din Finlanda, delegația română, condusă de Mircea Bădică. secretar general în Ministerul Comerțului Exterior, care a participat la lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte româno-finlandeze de cooperare economică, industrială și tehnică ce a avut loc la Helsinki.

★Joi dimineața a plecat spre Washington, pentru a participa la Congresul Comisiei electrotehnice internaționale, acad. Remus Răduleț, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România.
★Joi dimineață a părăsit Capitala delegația Comitetului polonez de cooperare a organizațiilor de tineret (O.K.W.O.M.), condusă de Grzyb- czak Jerzy, vicepreședinte al -C.C. al Uniunii Tineretului Sătesc, care, la invitația C.C. al U.T.C., a făcut o vizită în țara noastră.
★O delegație a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, condusă de Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., a plecat joi în Polonia, pentru a participa la Sesiunea Comitetului Executiv ai F.M.T.D., ce va avea loc la Katowice. (Agerpres)

SITUAȚIA INUNDAȚIILOR DIN ȚARA 

Șl MĂSURILE LUATE PENTRU ÎNLĂTURAREA 
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orice preț avutul obștesc, au stăvilit șuvoaiele, au evacuat apele din hale și depozite și au pus în funcțiune mașinile, astfel că munca își continuă cursul normal.în județul Suceava, sute de oameni ai muncii, constituiți în echipe, lucrează la refacerea drumurilor, consolidarea căilor de acces și a podurilor. Muncitorii de la unitățile de industrializare a lemnului din Vatra Dornei au înfruntat ore în șir ploaia și frigul pentru a opri pătrunderea apei in depozite. Cetățenii orașului au intervenit pentru evacuarea depozitelor de alimente.în toate localitățile, oamenii muncii, intr-o impresionantă unitate de abnegație și eroism, se află la datorie, desfășurind o luptă dirză împotriva naturii dezlănțuite, pentru salvarea bunurilor obștești, a vieții și avuturilor celor aflați în primejdie, pentru desfășurarea neîntreruptă a activității productive.Ministerele și celelalte organe centrale și locale de stat activează în continuare pentru limitarea efectelor negative ale calamității, ajutorarea populației și restabilirea urgentă a întregii activități social-economice din zonele inundate sau în pericol. Au fost luate măsuri pentru evacuarea populației și adâpostirea si- nistraților în cămine, localuri spec'al amenajate sau case ale altor cetățeni, în centrul atenției comandamentelor județene pentru apărarea împotriva inundațiilor, tuturor organelor de

stat . trebuie să stea aprovizionarea cu alimente și alte produse de primă necesitate a populației, precum și a întreprinderilor industriale cu materii prime, în vederea desfășurării, fără întrerupere, a activității productive.Consiliile populare și organele de miliție trebuie să asigure evacuarea de urgență a populației și a bunurilor materiale din zonele care se prevăd a fi inundate în următoarele zile.Tuturor ministerelor economice le revine îndatorirea de a stabili de urgență măsuri concrete pentru repunerea în producție a întreprinderilor și unităților care și-au întrerupt activitatea din cauza inundațiilor. în acest scop s-au alcătuit colective de specialiști atît în ministere, cît și la unitățile productive care să determine lucrările ce trebuie efectuate și mijloacele necesare pentru reluarea activității productive.Consiliilor populare, comandamentelor județene pentru apărarea împotriva inundațiilor, conducerilor întreprinderilor, ale tuturor unităților din industrie și agricultură, celorlalte organizații socialiste le revine înalta îndatorire patriotică de a lua toate măsurile ce se impun, de a acționa în continuare cu promptitudine și energie, cu sprijinul larg al populației, pentru combaterea și înlăturarea efectelor provocate de calamități. pentru preîntîmpinarea altor pagube și desfășurarea normală a activității în toate sectoarele.(Agerpres)

Străvechea Vienă sărbătorește, în aceste zile, cea de-a 15-a aniversare a unui eveniment de însemnătate deosebită în viața Austriei contemporane. în urmă cu un deceniu și jumătate, în timp ce pe străzile Vienei populația își manifesta satisfacția, miniștrii de externe ai U.R.S.S., S.U.A., Franței și Angliei, împreună cu colegul lor austriac, semnau, în Palatul Belvedere Tratatul de Stai cu Austria. Pentru Austria, acest act a însemnat lichidarea urmărilor războiului și a statutului de ocupație retragerea trupelor străine, redîndu-i-se, astfel, suveranitatea și independența. După retragerea ultimului soldat străin, Parlamentul austriac a adoptat, la 26 octombrie 1955, Legea neutralității 
permanente. Prin aceasta. Austria se angaja să nu adere la nici un fel de alianță militară și să nu permită construirea de baze militare străine pe teritoriul său. •Dobîndindu-și suveranitatea și independența și adoptînd statutul neutralității permanente. Austria a devenit un factor de pace și stabilitate în centrul Europei. în politica externă a Austriei se distinge preocuparea constantă de a menține condiții de pace Ia frontierele țării, de a dezvolta colaborarea cu toate popoarele europene, de a contribui ij destindere în Europa și în lume.Aceste deziderate și-au găsit ilustrare și în declarația-program a noului guvern, format pentru prima oară de către reprezentanții partidului socialist.Regăsindu-se pe sine, după anii grei ai urgiei hitleriste și ai războiului, poporul austriac și-a do- bîndit, prin hărnicia șl talentul
Ploi torențiale 

și inundații 
in UngariaBUDAPESTA 14 — Corespondentul Agerpres Alexandru Pintsa transmite : în ultimele zile, în nordul Ungariei au avut loc furtuni și ploi torențiale care au ridicat nivelul apelor, provocind inundații. în numeroase localități de pe malurile Tisei și ale Crișurilor se efectuează lucrări de întărire a digurilor. Astfel de lucrări se desfășoară și în unele localități de pe Dunăre.

său, prin eforturile sale constructive, prin voința sa de pace, locul ce i se cuvine în familia popoarelor europene. Contribuția Austriei la diferitele acțiuni de promovare a încrederii și colaborării între toate statele a dobîndit nu puține recunoașteri internaționale — ceea ce-și găsește expresie în faptul că Viena a devenit gazda a sute de congrese și reuniuni mondiale, sediul unor importante organizații ale O.N.U.La această aniversare se poate constata cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor prietenești dintre România și Austria, spre binele și în folosul ambelor popoare. La 17 mai 1955, consem- nînd evenimentul de la Viena, în corespondența trimisului său special, ziarul „Scînteia" scria : „Semnarea Tratatului de Stat cu Austria este o mare victorie în lupta popoarelor Europei pentru apărarea păcii și securității". Simpatia poporului nostru a însoțit și însoțește constant strădaniile poporului austriac dedicate afirmării ființei șale naționale, propășirii economice, consolidării independenței și suveranității țării, țelurilor păcii și colaborării internaționale.
P. STANCESCU

Viena, 14 mai

SESIUNEA ADUNĂRII
GENERALE A 0. M. S.

• DISCUTAREA CERERII 
DE ADMITERE A R.D.G. 

CA MEMBRU
AL ORGANIZAȚIEIGENEVA 14. — CorespondentulAgerpres Horia Liman transmite : Tn ședința plenară de joi a celei de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Mondiale a Sănătății a fost luată în discuție cererea de admitere a Republicii Democrate Germane ca membru al O.M.S. Luînd cuvîntul in cadrul ședinței, reprezentantul român, doctor M. A. Aldea, adjunct al ministrului sănătății, a evocat în cuvîntarea sa principiul universalității, înscris în statutul O.M.S.. relevind necesitatea ca problemele lumii contemporane să fie soluționate prin participarea tuturor statelor la activitățile organizațiilor internaționale. El și-a exprimat regretul că R. D. Germană este ținută sistematic departe de activitatea O.M.S., fapt ce vine in contradicție cu principiul universalității.La propunerea delegatului Urugua- yului. participanții la dezbateri au a- doptat cu 70 voturi pentru, 26 contra și 19 abțineri hotărirea ca cererea de admitere a R. D. Germane să fie ■luată în discuție la cea de-a 24-a sesiune a Adunării Generale din 1971.

Franța. — Orașul Sarreguemines sub apă, că urmare a inundafiilor înre
gistrate în regiunea respectivă

Parlamentul iranian(Medjlisul), întrunit in ședință 'extraordinară, astazi dimineață, la cerea guvernului, a ratificat cu o mare majoritate de voturi — 186 pentru, 4 contra — rezoluția Consiliului de Securitate al O.N.U. privind acordarea

Iranul sprijină independența 
Bahreinuluiindependenței Arhipelagului Eahrein. Votul de azi are semnificația acordului dat de parlament politicii guvernului iranian in legătură cu viitorul statut al insulelor Bahrein, aflate încă sub protectorat britanic. Se știe să acest teritoriu, ocupat de Anglia în 1861. a fost revendicat pină nu de mult de Iran. într-o declarație făcută fn luna ianuarie anul trecut, șahinșa- hul Iranului s-a arătat favorabil soluționării problemei viitorului Bahreinului în conformitate cu dorința populației sale. In acest

scop, in luna martie, guvernele iranian și englez s-au adre at secretarului general al O.N.U., U Thant, solicitîndu-i trimiterea in Bahrein a unei comisii pentru a sonda opinia publică insulară. Marea majoritate a celor consultați, după cum se știe, a optat pentru independență. Raportul comisiei de experți a fost supus dezbaterilor Consiliului de Securitate, care, în noaptea de sîmbătă spre duminică, a adoptat în unanimitate rezoluția privitoare la acordarea independenței Bahreinului.

Pină fn prezent, la Manama. capitala Bahreinului, nu a fost anunțată data la care actualul protectorat britanic urmează să se proclame independent, dar la Teheran a fost dat publicității un mesaj prin care șeieul Issa Ben Selman Al- khalifa aduce mulțumiri guvernului iranian, apreciind atitudinea Iranului drept „prietenească", conformă spiritului „înțelegerii, păcii și securității în regiune". Aici, la Teheran, se afirmă, din surse oficiale, că Iranul va fi printre primele țări care vor recunoaște independența Bahreinului și că normalizarea relațiilor dintre cele două state, după lungi perioade de stagnare, va permite o cooperare fructuoasă în viitor.
N. POPOVICI *

Teheran, 14 mai



viața internaționala
COMUNICAT EVENIMENTELE DIN INDOCHINA

cu privire la cea de-a 24-a sesiune
• TRUPELE SAIGONEZE AU DESCHIS UN NOU FRONT 

PE TERITORIUL CAMBODGIEI14 (Agerpres). — saigonez care se
a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

In perioada 12—14 mai 1970, la Varșovia, a avut loc cea de-a 24-a sesiune a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La lucrările sesiunii au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R., conduse de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Lubomir Strougal, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, Jozef Cyrankiewicz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului d? Miniștri al Republicii Populare Polone, Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Jeno Fock, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele guvernului revoluționar muncitoresc- țărănesc ungar, Alexei Kosîghin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.La lucrările sesiunii a participat, de asemenea, Nikolai Fadeev, secretarul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La sesiune au fost prezenți ambasadorii țărilor membre ale C.A.E.R., acreditați în R. P. Polonă.Sesiunea consiliului a fost prezidată de J. Cyrankiewicz, șeful delegației Republicii Populare Polone, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone.în legătură cu aniversarea centenarului nașterii lui V. I. Lenin, la cea de-a 24-a sesiune a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, într-o atmosferă festivă, J. Cyrankiewicz a prezentat referatul „întruchiparea ideilor leniniste în colaborarea țărilor membre ale C.A.E.R.", în care a fost subliniată însemnătatea deosebită a moștenirii teoretioe lăsate de V. I. Lenin pentru soluționarea problemelor actuale ale întăririi sistemului mondial socialist, pentru intensificarea influenței acesteia asupra procesului revoluționar mondial, pentru adîncirea și perfecționarea în continuare a colaborării economice a țărilor membre ale Consiliului Ajutor Economic Reciproc.La ședința închinată aniversării a 100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin a participat delegația R. S. F. Iugoslavia, condusă de A. Grlicikov, vicepreședinte al Vecei Executive Federale a R. S. F. Iugoslavia.La sesiune a fost examinat raportul Comitetului Executiv despre mersul lucrărilor privind realizarea hotărîrii celei de-a 23-a sesiuni (speciale) a C.A.E.R., legate de elaborarea programului complex de perspectivă al adîncirii și perfecționării

de

în continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R., așa cum aceasta a fost definită la cea dela 23-a sesiune (specială) a' C.A.E.R. — și de pregătirea problemelor. concrete ale colaborării.Din însărcinarea Comitetului Executiv, la sesiunea consiliului au prezentat rapoarte și comunicări în problemele respective P. Jaroszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, președintele Comitetului Executiv, N. Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., președintele uneia din grupele de lucru, V. Garbuzov, ministrul finanțelor al U.R.S.S., președintele comisiei permanente C.A.E.R. pentru problemele valutar-financiare, N. Fadeev, secretarul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Examinînd raportul Comitetului executiv, sesiunea a relevat că în țări, în grupele de lucru și în organele C.A.E.R. se desfășoară o muncă vastă și fructuoasă, și pînă In prezent a fost efectuată o activitate însemnată cu privire la pregătirea programului complex. în cadrul a- cestei activități s-a statornicit o strinsă colaborare între organele centrale de planificare, departamentele pentru știință și tehnică, ministerele, băncile și alte organizații ale țărilor membre ale C.A.E.R.în scopul asigurării adîncirii în continuare a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul activității de planificare și al creșterii nivelului coordonării planurilor economice, ca metodă de bază a colaborării economice și tehnico-științifice a țărilor membre ale C.A.E.R., sesiunea consiliului a adoptat propunerile prezentate cu privire la perfecționarea colaborării în domeniul activității de planificare a țărilor membre ale C.A.E.R. : efectuarea de consultații reciproce privind principalele probleme ale politicii economice ; schimbul de experiență și colaborarea în domeniul prognozării în cele mai importante domenii ale e- conomiei, științei și tehnicii ; coordonarea planurilor pe o perspectivă îndelungată, privind cele mai importante ramuri ale economiei naționale și tipuri de producții.La sesiune, președinții organelor de planificare ale țărilor membre ale C.A.E.R. au prezentat informări despre mersul și situația lucrărilor privind coordonarea planurilor economice între țările membre ale C.A.E.R. pe perioada 1971—1975 și au fost prevăzute măsuri concrete cu privire la finalizarea acestei activități.Sesiunea a considerat necesar ca în perioada următoare să se acorde o deosebită atenție examinării problemelor concrete ale colaborării din sfera producției materiale.Sesiunea a considerat oportun ca președinții organelor centrale de planificare ale țărilor membre ale C.A.E.R. să realizeze o colaborare

sistematică în cadrul C.A.E.R., în scopul elaborării unor căi eficiente de soluționare a unor importante probleme complexe ale colaborării în principalele domenii ale economiei naționale, în primul rînd al soluționării mal depline a problemei combustibilului și materiilor prime, introducerii de'noi procese tehnologice avansate în cele mai importante ramuri ale economiei naționale, creării unor noi tipuri de utilaje, îndeosebi sisteme complexe de mașini, în conformitate cu cerințele tehnologiei moderne și ale dezvoltării tuturor genurilor de comunicații. în acest scop s-a dat sarcină comitetului executiv să elaboreze și să înfăptuiască măsuri care să asigure creșterea eficientă a rolului organelor de planificare în colaborarea multilaterală dintre țările membre ale C.A.E.R.Sesiunea a adoptat principiile, modul, premisele organizatorice, economice și juridice și creșterea interesului și răspunderii materiale la stabilirea legăturilor directe pe bază de relații contractuale, precum și formele organizatorice posibile și funcțiile organizațiilor internaționale, pe care le creează țările interesate membre ale C.A.E.R. S-a recomandat țărilor să asigure condiții favorabile pentru lărgirea în continuare a legăturilor directe între ministere, departamente, organizații economice și alte organizații și pentru constituirea și activitatea organizațiilor economice internaționale ale țărilor membre ale C.A.E.R., care să contribuie la întărirea și perfecționarea colaborării economice și tehnico-științifice a țărilor.în vederea îndeplinirii hotărîrii celei de-a 23-a sesiuni (speciale) a C.A.E.R. cu privire la înființarea Băncii internaționale deR. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ungară și U.R.S.S. au aprobat proiectul convenției cu privire la înființarea Băncii internaționale de investiții și proiectul statutului acesteia și au convenit să semneze convenția menționată pînă la 10 iulie 1970. Sarcina principală a băncii constă în acordarea de credite, în primul rînd pentru realizarea acțiunilor legate de diviziunea internațională socialistă a muncii, de specializarea și cooperarea în' producție, de cheltuielile pentru lărgirea, în interfese comune, a bazei de materii prime și combustibil, de construirea unor obiective în alte ramuri ale economiei, care prezintă interes reciproc pentru dezvoltarea economiei țărilor membre ale băncii, precum și pentru construirea de obiective în vederea dezvoltării economiilor naționale ale țărilor și pentru alte scopuri stabilite de consiliul băncii și corespunzătoare sarcinilor acesteia.Sesiunea a adoptat recomandări cu privire la îmbunătățirea și lărgirea in continuare a activității Băncii internaționale de colaborare economică, perfecționarea sistemului de decontări multilaterale în ruble transferabile și creșterea rolului creditului

pe termen scurt în dezvoltarea schimburilor comerciale și îndeplinirea obligațiilor reciproce.La sesiunea consiliului a fost a- doptată o hotărire cu privire la crearea Institutului internațional pentru probleme economice ale sistemului mondial socialist, în vederea realizării studierii și perfecționării in continuare a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R.Aprobînd activitatea executiv între sesiunile 24-a ale Consiliului de nomic Reciproc, sesiunea a recomandat țărilor și a trasat Sarcină comitetului executiv să adopte măsuri in vederea finalizării cu succes a lucrărilor privind elaborarea programului complex în termenele stabilite de cea de-a 23-a sesiune și de Comitetul executiv al consiliului.Examinarea problemelor la sesiunea consiliului s-a desfășurat în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce.

PNOM PENH Trupele regimului află pe teritoriul Cambodgiei au deschis joi un nou front. Unități ale celei de-a 22-a divizii de infanterie și de blindate saigoneze au primit ordin să pătrundă în interiorul provinciei Ratanakiri — se arată într-un comunicat al Ministerului de Război de la Saigon.în același tinfp, trimisul special al agenției France Presse, reluînd surse informate transmite patriotice la 30 km
din capitala Cambodgiei, că formațiuni ale forțelor cambodgiene se află doar sud de orașul Pnom Penh,

lansînd atacuri împotriva trupelor *- mericano-saigoneze.
★HANOI 14 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a protestat energic în legătură cu faptul că la 11 mai artileria americană amplasată în partea de sud a zonei demilitarizate a bombardat satul Vinh Ha, iar avioane americane au lansat rachete asupra satului Vinh Giang, ambele situate in partea de nord a acestei zone. Purtătorul de cuvînt a cerut să se punji capăt tuturor actelor de încălcare a suveranității și securității R. D. Vietnam.

Popu-Șefii guvernelor Republicii lare Bulgaria. Țodor Jivkov, Republicii Socialiste/ Cehoslovace, Lubomir Strougal, Republicii Democrate Germane, Willi Stoph, Republicii Populare Mongole, Jumjaaghiin Țedenbal, Republicii Populare Polone, Jozef Cyrankiewicz, Republicii Socialiste România. Ion Gheorghe Maurer, Republicii Populare Ungare. Jeno Fock, U.R.S.S., Alexei Kosighin, au examinat situația din Indochina în legătură cu escaladarea războiului pe teritoriul a încă unui stat din Peninsula Indochina — Cambodgia și extinderea agresiunii americane in această zonă.Popoarele lumii sînt indignate de noua crimă a imperialismului american. Forțele armate ale S.U.A. și cele ale regimului saigonez, încâlcind a- cordurile de la Geneva din 1954 și normele elementare ale dreptului internațional, au năvălit în Cambodgia neutră și au desfășurat acțiuni militare pe teritoriul acestei țări. S.U.A. ar vrea să transforme Cambodgia într-un punct de sprijin al politicii sale neocolonialiste în Asia de sud- est. Atacul împotriva Cambodgiei a fost precedat nu in mod întîmplător de înlăturarea șefului legal al statului, Norodom'Sianuk, care a promovat în cursul multor ani o politică de pace și a apărat cu fermitate neutralitatea, independența, libertatea și integritatea teritorială a țării sale. Ruinele și cenușa orașelor și satelor devastate, miile de oameni, cu nimic vinovați, omoriți — bărbați și femei, bătrîni și copii — rămîn pe locurile pe unde au trecut agresorii.în același timp, aviația S.U.A. a reluat bombardamentele masive asupra unor zone ale Republicii, Democrate Vietnam, încâlcind în mod grosolan hotârirea luată anterior privind încetarea bombardamentelor a- supra Vietnamului de nord, care a constituit condiția tratativelor cvadripartite de la Paris. Aceasta a complicat și mai mult negocierile, care și așa au ajuns in impas, datorită lipsei de dorință a S.U.A. de a aborda constructiv și de a examina problemele retragerii forțelor armate ale S.U.A. și ale aliaților lor din Vietnam și formării unui guvern provizoriu de coaliție în Vietnamul de sud.

S.U.A., ignorînd acordurile internaționale privind neutralitatea Labsului, continuă așa-numitul război special în Laos, supun unor bombardamente distrugătoare zonele aflate sub controlul frontului patriotic. Se fac încercări de atragere și a Tailandei în războiul din Laos.Extinderea agresiunii americane în Indochina nu numai că a înrăutățit situația din Asia de sud-est, dar a dus și la înrăutățirea în general a situației internaționale, primejduiește rezolvarea multor probleme internaționale apte de soluționare. Ea aduce un prejudiciu serios eforturilor popoarelor pentru conviețuirea pașnică, Înțelegerea reciprocă și colaborarea internațională.Șefii hotărit tare în boiului namez, Împotriva forțelor patriotice din Laos.Acțiunile S.U.A. trezesc indignarea profundă și condamnarea aspră a cercurilor tot mai largi ale opiniei publice mondiale. Din ce în ce mai amplă devine mișcarea de protest chiar în S.U.A. împotriva politicii iraționale a gtfvernului.Guvernele țărilor socialiste sînt ferm convinse că politica războiului și agresiunii promovată Indochina nu are viitor tită eșecului.Recenta consfătuire a ților popoarelor Indochinei și documentele adoptate la această consfătuire au arătat că patrioții Vietnamului, Laosului și Cambodgiei sînt hotă- riți să ducă lupta împotriva agresiunii americane pină ce se va pune capăt a- cesteia. Agresorului i se opune frontul unic antiimperialist al popoarelor Indochinei. Abnegația și eroismul poporului vietnamez, bărbăția și fermitatea patrioților laoțieni, împotrivirea khmerilor față de amestecul imperialist servesc ca exemple însuflețitoare pentru alte popoare care își apără libertatea și independența. De partea lor se află simpatia și sprijinul statelor socialiste, ale tuturor popoarelor cărora le sînt scumpe interesele păcii și libertății.Șefii guvernelor salută hotărîrea conferinței la nivel înalt a popoarelor

guvernelor condamnă în mod escaladarea acțiunilor mili- Cambodgia, continuarea răz- dus împotriva poporului viet- acțiunile militare ale S.U.A.

de S.U.A. în și este sor-reprezentan-

investiții,

3

din Indochina de a colabora între ele pe baza respectului reciproc pentru apărarea libertății naționale, în lupta unii imperialiste.Există o singură restabilirii păcii în me încetarea agresiunii retragerea din această zonă a forțelor armate ale S.U.A., și ale aliaților lor, încetarea definitivă a bombardării teritoriului R. D. Vietnam și respectarea dreptului sacru al popoarelor din Indochina de a-și rezolva singure problemele în conformitate cu voința, aspirațiile și interesele lor, fără nici un amestec din afară.Baza rațională și constructivă a reglementarilor în Indochina o constituie cele zece puncte ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, cele cinci puncte ale programului de restabilire a păcii și unității prezentat? la 6 martie 1970 de către Comitetul Central al Frontului Patriotic din Laos, precum și programul luptei împotriva agresiunii americane și al apărării neutralității și independenței țării elaborat de Frontul Național Unit al Cambodgiei.Extinderea agresiunii S.U.A. în Indochina face și mai imperioasă necesitatea întăririi coeziunii țărilor socialiste, pe baza principiilor marxism- leninismului, a coeziunii tuturor forțelor antiimperialiste și iubitoare de pace în lupta împotriva agresiunii. în situația creată, toate statele cărora le sint scumpe interesele păcii și libertății popoarelor sînt chemate să manifeste un înalt spirit de responsabilitate față de evoluția ulterioară a evenimentelor și hotărîrea de a contribui la rului.Răspunderea girii agresiunii china cade cu pra guvernului mericii. Guvernele statelor socialiste, semnatare ale acestei declarații, con- damnînd cu indignare extinderea a- gresiunii americane în Indochina, declară că vor acorda și în viitor sprijinul necesar popoarelor Vietnamului, Laosului și Cambodgiei și își exprimă încrederea fermă în victoria luptei lor drepte.

și independenței împotriva agfesi-cale în vederea Indochina și anu- americane,

riposta dată agreso-pentru urmările lăr- americane în Indo- toată greutatea asu- Statelor Unite ale A-

comitetului a 23-a și a Ajutor Eco- Conferința de la Paris in problema vietnameză

★VARȘOVIA 14. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : La 14 mai, la Varșovia a avut loc cea de-a 47-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor E- conomic Reciproc. Comitetul executiv a examinat probleme legate de organizarea lucrărilor zarea hotăririlor celei siuni a Consiliului de mic Reciproc.Ședința Comitetului fost prezidată de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al “ Miniștri al Republicii mânia, reprezentantul României în C.A.E.R.
★VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, Jozef Cyrankiewicz, a oferit joi seara o recepție în cinstea participanților la cea de-a 24-a sesiune a C.A.E.R., care a avut loc la Varșovia.

privind reali- de-a 24-a se- Ajutor Econo-Executiv aConsiliului de Socialiste Ro- permanent al

La 14 mai a avut loc la Varșovia o întîlnire între tovarășii Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și Marian Olewinski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone. Cu acest prilej au fost examinate u- nele probleme ale colaborării economice și tehnice.

PARIS 14 — Corespondentul Agerpres Georges Dascal transmite : La Paris a avut loc joi cea de-a 66-a ședință a Conferinței cvadripartite în problem# vietnameză, prima ședință de lucru după ce trupele americano- saigoneze au invadat Cambodgia. în intervenția sa, delegatul R.D. Vietnam, Nguyen Minh Vy, a amintit că actuala conferință de la Paris a fost convocată ca urmare a angajamentului asumat de S.U.A. de a înceta total și necondiționat bombardamentele asupra R.D. Vietnam. Dacă Statele Unite — a spus el — vor continua să bombardeze teritoriul R.D. Vietnam, delegația noastră va fi obligată să tragă concluziile care se impun, S.U.A. revenindu-le întreaga răspundere pentru gravele consecințe care decurg din actele lor. în încheiere, delegatul R.D. Vietnam a subliniat că, față de prelungirea și extin-

derea războiului de agresiune de către S.U.A. împotriva țărilor din Indochina, popoarele Vietnamului, Laosului și Cambodgiei nu pot urma decît o singură cale, cea a întăririi unității și a hotărîrii de a lupta împotriva dușmanului comun pînă la victoria totală, pentru salvgardarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a țărilor lor.Șeful adjunct al delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Dinh Ba Thi, a relevat, la rîndul său, că actuala situație din Indochina a furnizat noi dovezi elocvente că S.U.A. continuă să intensifice războiul în a- ceastă zonă.Reprezentantul Administrației de la Saigon, Pham Dang Lam, și cel al S.U.A., Philip Habib, au încercat, în intervențiile, lor să justifice războiul de agresiune din Indochina.
■w

DUPĂ ATACUL ISRAELIAN ASUPRA LIBANULUI

DISCUȚIILE DIN CONSILIUL DE SECURITATENEW YORK 14 (Agerpres). — Dezbaterile desfășurate joi în Consiliul de Securitate în legătură cu atacul întreprins de trupele israeliene asupra Libanului au evidențiat din nou că asemenea acte agravează situația din Orientul Apropiat, constituind, după cum a arătat reprezentantul Zambiei, o violare flagrantă a hotărîrii Consiliului de Securitate privind încetarea focului. Atacul forțelor israeliene a fost condamnate de delegații Marocului, Nepalului, Poloniei, Siriei și statului Burundi.Reprezentantul Libanului a schițat un bilanț al acțiunilor unităților militare israeliene pe teritoriul libanez. Delegatul Israelului a prezentat

membrilor Consiliului de Securitate o declarație a primului ministru israe- lian, care încearcă să justifice operațiunile militare israeliene în Liban.în cursul ședinței, reprezentantul S.U.A. a propus sporirea numărului de observatori ai Națiunilor Unite în zona frontierei israeliano-libaneze și a cerut respectarea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. Reprezentantul U.R.S.S. s-a declarat de acord cu reluarea convorbirilor cvadripartite în problema Orientului Apropiat cu condiția ca S.U.A. să accepte principiul retragerii tuturor forțelor israeliene de pe teritoriile ocupate.

încheierea 
Congresului 

P. S. D. G.
• W. Brandt reales pre

ședinte al partiduluiBONN 14 (Agerpres). — Joi au luat sfirșit la Saarbrucken lucrările Congresului P.S.D.G. prin desemnarea organelor conducătoare. Cancelarul Willy Brandt a fost reales cu mare majoritate de voturi președinte al partidului.Discuțiile au fost consacrate in mare parte unor probleme interne, în mod particular celor privind economia, finanțele și învățămîntul. în legătură cu „catalogul de măsuri e- conomice" dezbătute la congres au avut loc numeroase dispute a căror origine constă în nemulțumirea multor social-democrați față de inegalitățile sociale din R.F.G. Delegații la congres au reușit să impună o rezoluție care cere convocarea, pînă în 1971, a unui Congres al P.S.D.G. consacrat exclusiv problemelor economice ; observatorii politici remarcă dezacordul între participanții la congres și unii lideri social-democrați care ar fi dorit ca aceste probleme să fie examinate abia la Congresul ordinar al P.S.D.G. din 1972.Din dezbaterile de politică externă au reținut atenția participanților unele sublinieri din cuvîntarea cancelarului Willy Brandt, care după ce a evocat primele hotăriri de politică externă ale noului cabinet „stabilirea unor convorbiri serioase cu vecinii din răsărit și semnarea Tratatului de neproliferare a armelor nucleare" — a respins criticile opoziției creștin-de- mocrate Ia adresa politicii externe a guvernului de coaliție ; cancelarul a reafirmat opțiunile guvernului său în problema relațiilor dintre cele două state germane, a raporturilor cu țările socialiste.La rîndul său, ministrul economiei, Karl Schiller, referindu-se la relațiile economice externe, s-a pronunțat pentru lărgirea și diversificarea schimburilor economice, cu țările socialiste.în cadrul lucrărilor congresului, mulți delegați, îndeosebi din rîndul tinerilor social-democrați, au cerut guvernului să se disocieze fără echivoc de politica americană în Asia de sud-est.
★Partidul Comunist German • a- dresat Congresului P.S.D.G. o scrisoare în care se propune ca social- democrații și comuniștii să acționeze în comun în interesul unei politici de progres democratic și al asigurării păcii. Max Reimann, prim-secre- tar al C.C. al P.C. din Germania, a trimis, de asemenea, o scrisoare congresului în care i-a chemat pe delegați să militeze pentru anuj larea grabnică a interzicerii Partidului Comunist din Germania.

agențiile de presă
Reuniunea Consiliului mi

nisterial al Asociației Euro
pene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), care dezbate problema aderării unora dintre țările membre ale acestui' organism la cea de-a- doua organizație economică vest-eu- ropeană — Piața comună s-a deschis joi la Geneva. „Cei șapte" vor proceda la un schimb de informații cu privire la' stadiul negocierilor individuale ale țărilor care solicită intrarea în Comunitatea Economică Europeană.

Guvernele Hondurasului 
și Salvadorului au început 
negocieri directe pentru solu- ționarea disputelor de frontieră dintre cele două țări. Noul președinte costa- rican, Jose Figueres, servește ca mediator al eforturilor de normalizare a relațiilor dintre cele două țări, ajunse la ruptură ca urmare a conflictului armat de anul trecut.

In Berlinul occidental a avut loc joi cea de-a treia ședință a ambasadorilor U.R.S.S. în R. D. Germană și S.U.A., Marii Britanii și Franței în R. F. a Germaniei, care efectuează un schimb de păreri în probleme privind Berlinul occidental. Următoarea ședință va avea loc la 9 iunie.

Noi incidente între comu
nitățile hindusă și musul
mană au f°st semnalate 'n mai multe zone situate în partea de nord a orașului Bombay. Gravele tulburări de săptămîna trecută din aceeași regiune s-au soldat cu peste 100 de persoane ucise. Autoritățile locale au luat măsuri severe pentru prevenirea unor noi pierderi de vieți omenești.

Un grup de experți ai Mi
nisterului Industriei și Co

merțului din Italia de repre- zentanți ai 18 mari firme industriale italiene, care fac parte din Confederația generală a industriașilor italieni, se află la Moscova, unde vor purta convorbiri referitoare la colaborarea tehnico-științifică în domeniul industriei grele și transportului, anunță agenția TASS. Caracterul reprezentativ al delegației, a declarat la sosire conducătorul acesteia, Cres- cenzio Bellei, demonstrează interesul manifestat de cercurile de afaceri italiene pentru dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Sovietică.

transmit
ÎN PREAJMA SCRUTINULUI

DOMINICAN

O conferință de presă pe tema „Turismul în România" a fost organizată de ambasadorul României la Viena, Dumitru A- ninoiu. Cu acest prilej, Alexandru Sobaru, președintele O- ficiului Național de Turism, care se află într-o vizită în capitala Austriei, a vorbit despre dezvoltarea turismului în bazei materiale Romănia.avut loc miercuri vernisajul uneiLa Paris a după-amiază expoziții de artă populară românească, organizată de Asociația de prietenie Franța-Româ- nia și de Institutul pedagogic național francez. La deschidere au asistat personalități franceze, precum și ambasadorul României la Paris, Constantin Flitan.
Guvernul peruvian a in

stituit controlul statului a- 
supra exportului și comer
cializării zahăruluiprodus în țară, s-a anunțat la Lima. în baza decretului emis de guvern, activitățile Societății naționale agrare, alcătuită din comercianți și latifundiari cu interese în industria zahărului, trec în competența Comitetului de supraveghere a aplicării reformei agrare.

Primul acord comercial 
pe termen lung între Bulga
ria și Benelux 8 fost semnat miercuri la Sofia, informează agenția B.T.A. Acordul creează condiții pentru sporirea schimburilor de mărfuri și extinderea legăturilor e- conomice dintre Bulgaria, pe de o parte, și Belgia. Olanda și Luxemburg, pe de altă parte.

Descoperirea unei bombe 
în apropierea aeroportului 
Orly, rămasă din timpul celui de-al doilea război mondial. Avînd o greutate de 500 kg, bomba se afla la mai puțin de un metru și jumătate sub pămînt și la o distanță de 100 metri de depozitul de bagaje al aeroportului. Pește 1000 de salariați au fost evacuați în grabă.

ITALIA

Intensificarea
acțiunilor
teroristeSANTO DOMINGO 14 (Agerpres). — Cu trei zile înaintea alegerilor prezidențiale, în Republica Dominicană s-au întețit acțiunile teroriste îndreptate împotriva opoziției. Miercuri, la Santo Domingo au fost descoperite corpurile ciuruite de gloanțe a trei adversari ai regimului președintelui Balaguer. Poliția' a refuzat să dezvăluie identitatea victimelor, care, după cum subliniază agenția A.P., se presupune că „au fost ucise din motive politice". Noile victime ridică la 17 totalul celor uciși în ultimele 10 zile în cadrul a ceea ce agențiile de presă califică 

ca fiind cea mai „violentă" campanie 
electorală din istoria Republicii Do
minicane.

Un studiu întocmit de 
Banca interamericană de 
dezvoltare evidențiazăgrave disparități între diversele țări ale continentului. în ce privește media de vîrstă a Venezuela deține întîietatea cu ani, în timp ce Haiti ocupă ultimul loc cu numai 42 de ani. Potrivit acelorași date statistice, Argentina dispune de 16,4 medici și 10,4 dentiști la zece mii locuitori, în timp ce Haiti doar de 1,8 medici și 0,6 dentiști la zece mii locuitori. în Argentina sînt 4,6 paturi de spital la zece mii locuitori, iar douăzeci de

latino-americanilor,66,1

în Haiti numai unul la mii locuitori.
Arthur Goldberg a fost 

desemnat candidat al Parti
dului liberal13 aleserile din n°- iembrie pentru postul de guvernator al statului New York. El este membru al Partidului democrat, unde candidează. de asemenea, pentru obținerea învestiturii acestui partid, sperînd astfel să-l poată înfrunta pe actualul guvernator republican, Nelson Rocke- feler.

Ministrul mexican de ex
terne, A. C. Flores, a confe
rit cu lordul Chalfont, minis- tru de stat la Foreign Office și reprezentant al Marii'Britanii în Comitetul pentru dezarmare, aflat în Mexic într-o vizită oficială. întrevederea a fost consacrată, transmite agenția U.P.I., examinării progreselor realizate pe plan internațional în domeniul dezarmării. Lordul Chalfont a declarat că cele două țări au căzut de acord asupra elaborării unui program comun 'în domeniul dezarmării' generale și totale.

IN PLINĂ EFERVESCENTĂ SOCIALĂ-
generale — care, potrivit pla
nului stabilit de sindicate, se 
desfășoară alternativ in dife
rite colțuri ale țării, pe sectoa
re de activitate și întreprinderi 
— au avut loc, de asemenea, in 
regiunile Emilia Romagna, Cam
pania și Umbria. De altfel, cen
tralele sindicale au ținut să pre
cizeze că, chiar in condițiile în
căperii dialogului cu guvernul, 
ele nu intenționează să renun
țe la programul de acțiuni gre
viste pînă tind nu vor fi satis
făcute revendicările lor.

Potrivit știrilor transmise de 
Agerpres, primul ministru a 
reafirmat in cadrul dialogului 
că „guvernul este dispus să în
frunte problemele ridicate de 
sindicate cu privire la reformele 
cu caracter general". S-a făcut 
cunoscut că guvernul a hotărit 
constituirea a patru comisii, 
care vor studia problemele lo
cuințelor și urbanisticii, trans
portului public, asistenței sani
tare și distribuirii echitabile a 
impozitelor. Reprezentanții cen
tralelor sindicale au subliniat ne
cesitatea ca guvernul să stabi
lească cu precizie tind vor fi 
realizate măsurile pe care le 
preconizează. O nouă întîlnire a 
reprezentanților guvernului cu 
liderii sindicali va avea loc săp- 
tămîna viitoare.

La președinția Consiliului de 
Miniștri a început, miercuri după- 
amiază, dialogul dintre premie
rul Mariano Rumor, asistat de 
șefii departamentelor economi
ce, și secretarii generali ai celor 
trei mari centrale sindicale — 
—C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. Ho- 
tărirea autorităților italiene de 
a proceda la un schimb de ve
deri cu liderii sindicali a in
tervenit în urma impresionan
telor mișcări revendicative ce 
au avut loc în preajma zilei 
de 1 Mai și la care au partici
pat circa 20 milioane de oa
meni ai muncii din toate regiu
nile Italiei. Principalele reven
dicări ale celor trei centrale sin
dicale vizează îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de trai, 
o distribuire mai echitabilă a 
veniturilor, reforme adecvate in 
domeniul asistenței sociale, in- 
vățămintului public, construcții
lor urbanistice etc.

Comentatorii de presă remarcă 
faptul că negocierile 
guvern și sindicate au 
în plină efervescență socială. 
Miercuri, întreaga rețea de 
transporturi feroviare a fost pa
ralizată de greva generală de 
24 de ore a muncitorilor din 
acest sector. în aceeași zi, și-au 
întrerupt activitatea peste 
200 000 de salariați de la în
treprinderile comunale. Greve

dintre 
debutat

REDACȚIA 91 ADMINISTRAȚIA l București, Piața „Sctntell". TeL 17 «0 1», 17 80 20. Abonamentele ae fao le oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Pollgraflo Casa SotnteM


