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La invitația Maiestății Sale Regina Iuliana și a Alteței Sale Regale Bernhard, Prințul Țărilor de Jos, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, va face, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială în Olanda, între X0 și 13 aprilie 1973.
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Plenarei Comitetului Central al P. C. R. 

cu privire la dezveltarea continuă 
a educației fizice oi sportuluiPartidul și statul nostru acordă educației fizice și sportului un rol tot mai important în formarea multilaterală a omului societății socialiste. Educația fizică și sportul, activități de interes național, reprezintă o parte componentă a procesului de educare comunistă a tineretului, a maselor largi de oameni ai muncii.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în anii construcției socialiste, odată cu dezvoltarea economiei, științei și culturii, cu ridicarea continuă a bunăstării poporului, s-au obținut progrese și în domeniul educației fizice și sportului. A crescut numărul cetățenilor care practică exercițiile fizice, sportul și turismul. Intr-o serie de ramuri sportive s-au obținut rezultate valoroase în competițiile internaționale.Cu toate acestea, rezultatele nu sînt pe măsura cerințelor societății noastre, a posibilităților și condițiilor de care dispune mișcarea sportivă. îndeplinirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate presupune ca educația fizică și sportul, integrîndu-se organic în ansamblul muncii educative, să contribuie mai activ la formarea tinerei generații, la menținerea și întărirea sănătății, la asigurarea unor forme variate și atractive de recreare a maselor, la creșterea capacității lor de muncă.Pentru continua îmbunătățire a întregii activități de educație fizică și sport, Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român hotărăște :

1. În domeniul educației fizice 
și sportului de masă

1. In ansamblul mișcării sportive, cea mai largă ăitiiH Ue participant:'a întregului tineret, a populație’ la practicarea sistematică a exercițiiîor fizice și sportului trebuie să o reprezinte sportul de masă, mijloc de bază pentru fortificarea organismului și dezvoltarea capacității fizice a tuturor cetățenilor patriei.
2. Activitatea de educație fizică și sportul de masă vor fi orientate cu prioritate spre folosirea formelor simple, accesibile, desfășurate în aer liber. O deosebită atenție se va acorda activităților sportive și turistice care se pot practica în mod organizat sau independent și au influență favorabilă asupra stării fizice și sănătății, extinderii atletismului, gimnasticii, excursiilor, înotului, mersului pe bicicletă, schi, patinaj, precum și altor ramuri sportive. I

3. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport răspunde de realizarea unitară a sarcinilor stabilite în domeniul educației fizice și sportului de masa.Uniunea Generală a Sindicatelor, Uniunea Tineretului Comunist, Ministerul Educației și Invățămîntu- lui, Organizația Pionierilor și celelalte organizații de stat și obștești cu atribuții în mișcarea sportivă răspund de organizarea și desfășurarea educației fizice și a sportului de masă în domeniile lor de activitate, asigurînd ca întregul tineret, masele oamenilor muncii să practice sistematic exercițiile fizice și sportul.
4. Sindicatele, organizațiile de tineret și asociațiile sportive din întreprinderi și instituții vor extinde formele de practicare a exercițiiîor fizice, organizarea de activități sportive, turistice și întreceri pentru cucerirea titlului de fruntaș pe unitate în diferite ramuri sportive, care să cuprindă masa largă a salariaților, baza activităților constituind-o. atelierul, secția, sectorul.5. în mediul rural, organizațiile U.T.C., cu sprijinul conducerilor unităților agricole și consiliilor populare, vor extinde și permanentiza pe sate, comune, grupe de comune, concursuri, întreceri care să desemneze pe cel mai bun sportiv la diferite ramuri și probe, festivaluri, serbări și duminici cultural-sportive.6. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, împreună cu organizațiile de stat și obștești cu atribuții în domeniul sportului vor organiza complexul polisportiv denumit „Sport și sănătate", precum și o competiție de masă cu. caracter republican pentru pionieri, elevi, studenți, militari, tineri muncitori și țărani, care va începe cu unitățile de bază. Această competiție se va desfășura pe etape comunale, orășenești, județene, interjudețene și se va încheia la fiecare doi ani cu finale pe țară.7. Consiliile populare, împreună cu consiliile pentru educație fizică și sport și cu concursul asociațiilor de locatari, se vor preocupa' de organizarea unor activități sportive variate în cartiere și zonele de agrement ale localităților, extinzîndu-se centrele pentru servirea sportivă a populației.8. Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne vor îmbunătăți și diversifica formele și mijloacele destinate pregătirii fizice a militarilor, prin extinderea activităților sportive tehnico-aplicative.
9. .Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Educației și învățămîntului, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Ministerul Sănătății și Con-

(Contlnuare în pag. a IV-a)
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Peste 1000 
hectare 

semănateTIMIȘOARA (corespondentul „ScTnteii", Cezar Ioana). în a- ceastă primăvară, în unitățile .agricole de stat și cooperatiste din. județul Timiș urmează să fie însămînțate cu culturi din epoca I peste 70 000 hectare. Pregătirile în vederea efectuă- . rii în cele mai bune condiții și in perioada optimă a acestei lucrări au fost încheiate in marea majoritate a întreprinderi- 16r agricole de stat și cooperativelor agricole. în multe locuri, îr.'Cșpeciăi in zonele cu cerno-,.. șemănatulJ culturilor din .urgenta T a și început. Lucrătorii din întreprinderile agricole de stat Sînandrei, Jimbolia, Variaș, Timișoara, Recaș și Tomnatec au semănat, pînă în prezent, peste 500 de hectare cu mazăre, borceag și cartofi timpurii. Suprafețe însemnate cu plante furajere și legume au fost însămînțate și tn cooperativele agricole din raza de activitate a S.M.A. Biled, Cărpiniș, Ciacova, Buziaș, Lenauheim și Peciu Nou. Pină în prezent, în județ, au fost însămînțate peste 1 000 de hectare.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE ING. SAYED MAREI, 

prim-secretar al C. C. al Uniunii
Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt

Tovarășul Nicolae' Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit vineri dimineață pe ing. Sayed Marei, prim-secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt, conducătorul delegației Uniunii Socialiste Arabe care face o vizită oficială de prietenie în tara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.La întrevedere a participat tovarășul Mircea Malița, membru al C.C. al P.C.R., consilier.A fost de față ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București, Osman Assal.Cu prilejul întrevederii,conducă^ torul delegației Uniunii Socialiste Arabe a înminat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj oficial din partea președintelui Republicii Arabe Egipt, Mohamed Anwar El Sadat, tn care se transmit un cald salut și urări de fericire personală, iar poporului român urări de progres și prosperitate. în mesaj este expusă, de asemenea, poziția Republicii Arabe Egipt în legătură cu evoluția vieții politice internaționale, îndeosebi cu situația din Orientul Apropiat.Mulțumind călduros pentru mesajul primit, pentru sentimentele exprimate, tovarășul Nicolae Ceaușescu , a adresat, la rindul său, urări de sănătate și fericire personală președintelui Anwar El Sadat, de prosperitate și pace întregului popor e- giptean, de noi succese în făurirea unei vieți noi socialiste,în cadrul convorbirii au fost a- bordate probleme de interes comun, 

ale promovării în continuare, pe multiple planuri, a relațiilor româ- no-egiptene, in spiritul înțelegerilor convenite între președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Anwar El Sadat, cu prilejul vizitei
★Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. au oferit, vineri seara, un dineu in onoarea ing. Sayed Marei. prim-secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt, și a soției sale. Soad Marei.Au participat' tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar a! C.C. al P.C.R.. Gheorghe Cioară, membfu al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.. Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Stefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe Necula. membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. Aldea Militaru. membru al C.C. al P.C.R.. preșecUn- tele Uniunii Naționale a CooperJțir velor Agricole de Producție. Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. Mircea Malita și Constantin Mltea. membri ai C.C. a! P.C.R.. consilieri. Constantin Vasiliu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. Vasile Nicol- cioiu. secretar al C.C. al U.T.C. 

făcute în Egipt de șeful statului român, precum și aspecte actuale ale situației internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, de înțelegere reciprocă.
★Au luat parte dr. Gamal 'el din Oteifi,' vicepreședinte al Adunării Poporului, Suad Badawi el Fatatri, ambasador, director al departamentului Europa Orientală din Ministerul Afacerilor Externe, Mqhamed Ahmed Husșein Idris, membru al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, secretar general al Uniunii Centrale a Cooperativelor Agricole, Abdul Aziz Mustafa Mohamed, membru al Consiliului Uniunii Generale a Muncitorilor, Mohamed Gamal Ahmed Aii Shahin, șeful Secției relații externe din Secretariatul pentru tineret al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, membri ai delegației Uniunii Socialiste Arabe din Republica j Arabă Egipt care, la invitația C.C. al'P.C.R., face o vizită oficială de prietenie in țara noastră.Au participat ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București, Osman Assal, precum și Mohamed E. C. Azazy, prim-secretar de ambasadă.în timpul dineului, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și primul secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, ing. Sayed Marei, au rostit toasturi.Dineul s-a desfășurat intr-o at- mosferă^de caldă prietenie.■ ' ■' ’ (Agerpres)

Se împlinesc 125 de ani de la unul din cele mai memo
rabile momente ale istoriei revoluționare mondiale : apariția 
Manifestului Comunist, primul program științific al clasei mun
citoare, elaborat de Karl Marx și Friedrich Engels. Semnifi
cația deosebită a acestui eveniment, ecoul și influența Mani
festului asupra dezvoltării mișcării noastre muncitorești au fost 
amplu subliniate în expunerea secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R.

Relevării importanței Manifestului Comunist îi sînt consa

crate în țara noastră numeroase manifestări : sesiuni științi
fice, expuneri, expoziții, emisiuni la radio și televiziune, 
articole în presă.

O relatare asupra sesiunii de comunicări științifice orga
nizate ieri de Academiq de științe sociale și politice, Acade
mia „Ștefan Gheorghiu" și Institutul de studii istorice și so- 
cial-politice este cuprinsă în pagina a Vll-a a ziarului nostru.

în numărul de azi al ziarului publicăm, de asemenea, 
pagina specială intitulată :

Idei care transformă lumea
f--------Vă amintiți ? Am mai scris despre... chei. Acum ne oprim iarăși asupra măruntului obiect. Mărunt, dar important, pentru că, este știut, cheia mică deschide lesne casa mare.Așadar, februarie 1973. Intr-o seară...în halele uzinelor „Republica" din Capitală la- minorlștii adaugă tone- valori la munca schimburilor anterioare. Oameni și mașini sînt scăldați l-n reverberațiile luminoase ale metalului incandescent. în pavilionul administrativ al centralei, unde aceste valori capătă formă contabilă, luminile sînt stinse. Un singur pas peste pragul biroului serviciului financiar. Fără nici un efort deosebit este aflată... o cheie. La doi pași, fișetul invită parcă să fie cotrobăit.Poate, iși va zice cititorul, Ion Ionescu, șeful serviciului respectiv, a vrut să joace o farsă eventualilor curioși. Prea la vedere cheia, prea evidentă neglijența ! Ușile fișetului sint desferecate cu banalul obiect pus la indemina musafirilor. înăuntru ? Cumva simplă hirtie de scris ori plombagină ? Cirpe de șters praful ori mături date la reformă ?Nimic din toate aces-
V

tea. Doar niște... docu
mente secrete! încredințate șefului de serviciu, Ion Ionescu, lui Petre Pe
trescu și Mircea Stroies- 
cu, ambii economiști ai centralei, și eșuate, nu se știe cum, în fișetul. cu cheia „la vedere". Trei între-

De ce nu erau tn păstrare la compartimentul special, așa cum sună dispozițiile legii ? Pentru că nici; explicațiile. celor doi n-au fost socotite convingătoare, li S-a dat cîte un a- vertisment atit lor, cit și 
șefilor ierarhici.

nimeni nu are dreptul să Ie lase de izbeliște. Ce consecințe poate avea ignorarea unei elementare îndatoriri de serviciu — aceea de a asigura și păstra documentele date in grijă — nu mai e nevoie să insistăm.Unii iși uită galoșii în

documentele

după.., cumpăraturi
bări li s-au pus celor trei :a) cum se tace că șeful de serviciu confundă un fișet cu o cabină de telefon public 1 (și fiindcă n-a putut răspunde pe loc a fost amendat tot așa, pe Ioc, potrivit prevederilor Legii 23) ; b) Ce căutau documentele secrete încredințate lui Petre Petrescu Și Mircea Stroies- cu in fișetul... public ? : c)

Pe lingă exemplul prost oferit salariaților în subordine in privința păstrării documentelor secrete, pe lingă faptul că a încălcat reguli clar statornicite prin- tr-o lege elaborată pentru a apăra secretul, actul de neglijență al șefului de serviciu amintit s-a produs pe seama muncii celor din u- zină, a valorilor create și date in păstrare, pe care

secrete

tramvai, alții halatul pe plajă ori geamantanul în tren. Mă rog, cu lucrurile sale omul procedează cum crede de cuviință. A le uita e păgubitor doar pentru el, „plăcerea" asta și-o oferă singur, pe buzunarul lui. Atunci insă cind maladia neglijentei se întreține din munca tuturor, lovește în interesele colectivității, ea nu mai poate fi tolerată.

Nu cu mult timp in urmă. Gh. Leonida, inspector Ia serviciul personal al I.A.S.-Făurei, județul Brăila, primește sarcina să transporte documente strict secrete la reședința de județ. Pleacă împreună cu soția. Ajunsă în oraș, familia Leonida pornește mai întîi după cumpărături. O- biectele se -adună, sacoșele se umplu. Obosiți, spre prînz, cei doi poposesc la un restaurant de unde, după ce se ospătează, merg să ia un autobuz. în stație, lume multă. Femeia iși ferește cu. grijă poșeta, soțul — sacoșele — doldora. Servieta cu pricina ? Uitată, lăsată Ia indemina oricui, pe bordură 1Vine și clipa cind Gh. Leonida e întrebat de soarta servietei cu documente secrete.— Mi s-a furat 1 declară cu seninătate cel căruia i se încredințaseră documentele.Nu e cazul să povestim întreaga odisee a acestor documente strict secrete, date în grija inspectorului de la serviciu] personal. Pe
Iile TANASACHE

(Continuare in pag. a Il-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE DIDIER RATSIRAKA, 

ministrul afacerilor externe
al Republicii Malgașe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat aî Republicii Socialiste România, a primit, vineri la amiază, pe Didier Rat- siraka, ministrul afacerilor externe al Republicii Malgașe.La întrevedere a participat tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire, în cadrul căreia a fost consemnată cu satisfacție evoluția pozitivă a relațiilor prietenești de colaborare dintre cele două țâri. în acest context s-a apreciat că există largi posibilități pentru adincirea și extinderea raporturilor politice, economice. tehnico-științifice și culturale bilaterale, exprimîndu-se dorința comună de a se imprima un curs mereu ascendent,.relațiilor ro- mâno-malgașe, în interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.Au fost abordate, totodată, pro

bleme actuale internaționale. Convorbirile au relevat hotărîrea Republicii Socialiste România și a Republicii Malgașe de a-și aduce pe mai departe contribuția, prin eforturi conjugate, la întărirea frontului antiimperialist, la cauza luptei popoarelor împotriva colonialismului și neocolonialismului, pentru împli- pirea aspirațiilor lor de progres și o viață mai bună, precum și la întărirea păcii, securității și a colaborării în Europa și in Africa, în întreaga lume.
★Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reținut, apoi, la dejun pe ministrul afacerilor externe al Republicii Malgașe.Au participat tovarășii Ion Pătan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. ministrul comerțului exterior, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, minis

trul minelor, petrolului și geologiei, Mircea Malita, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ștefan Cleja, director în M.A.E.De asemenea, au luat parte persoanele oficiale care îl însoțesc pe oaspete în vizita sa în țara noastră : Pierre Rajaonah, secretar general ai Ministerului Dezvoltării Rurale, Leon Rajaobelina, director general al economiei, Claude Ratsimandresy, director al relațiilor bilaterale, Jean Zafimahova, director al minelor, Justin Rakotoniana. consilier superior, Georges Ramparany, adjunct al directorului minelor.în timpul dejunului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ministrul afacerilor externe, Didier Ratsiraka, au rostit scurte toasturi.întrevederea și dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de prietenie.
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IFAPTUL! COMUNIȘTII ÎN FRUNTEA LUPTEI Solidaritatea umană
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Salvarea 
neașteptată...

Intr-o noapte, tirziu, Iordan 
Marcu din București, aleea Ma
caralei nr. 7, telefona disperat 
la Salvare. Soția sa era grav 
bolnavi. După ce și-a dat a- 
dresa, a ieșit cu ea in stradă. 
Minutele treceau insă și salva
rea intirzia să apară. $i nici o 
altă mașină nu se mai ivea la 
acea oră. Deodată insă, la ca
pătul străzii au răsărit două 
faruri care înaintau spre ei. 
Era o patrulă auto formată din 
plutonierul Teodor Stoica și 
sergentul major Stelian Nico- 
lae. Aflind despre ce este vor
ba, ei au urcat bolnava in ma
șină și au pornit imediat Spre 
spital. După citeva minute, so
ția lui I.M. era pe mașa de 
operație. Neașteptata „salvare" 
sosise la timp. Acum, .bolnava 
se află in afară de pericol.

Paradisul 
vulpilor„Cind sosește iarna prin părțile noastre, tot satul intră in alertă din pricina vulpilor. Intră în curțile oamenilor, chiar și în miezul zilei. Mai ales de cind cu zăpezile mari din ultimele săptămini, hotarele dinspre Olt ale satului Scorei au devenit un adevărat paradis al vulpilor". .Cele de mai sus ne-au fost relatate zilele acestea la sub- redacția noastră din Sibiu de Dumitru Alexa, impiegat de mișcare la stația C.F.R. Scorei. Dar de ce nu s-a adresat D.A. filialei A.V.P.S., aflată in vecinătatea subredacției ?„Fiindcă, deși le-am anunțat de zeci de ori cazul, ' nu s-a luat nici o măsură — ne-a spus mai departe vizitatorul. Este adevărat, vinătorii vin cu zecile prin împrejurimile satului. Vin însă numai după rațe sălbatice. La vulpi, cică și-au făcut de mult planul".
S-a făcut 
dreptate

In toamna anului 1967, 
lae Cojan, pe atunci șeful sec
ției comerciale a Sfatului popu
lar al orașului Brașov, a .fost

I
I

Iar al orașului Brașov, a .fost I
învinuit și 1 coă’dă'rhfiat ' p'intru I 

' ’ După citeva
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..ico-
luprc de miță, laipi 
zile, in recursul făcut la Tri
bunalul regional Brașov, N.C. 
a arătat că la baza sentinței 
stau unele mărturii mincinoase 
ale lui Nicolae Sirghie. Rezul
tatul ? Recursul a fost respins, 
sentința răminind 
Conslderindu-se 
N.C. s-a adresat
Suprem cu o cerere pentru re
curs extraordinar. Prin decizia 
penală nr. 3100 din 7 august 
1972, procesul a fost strămutat 
la Tribunalul județean Praho
va. De data aceasta, in 
probelor demonstrate, 
rul a ieșit la iveală, 
mărturie mincinoasă.
Sirghie din Brașov, str. Bobil- 
na nr. 17, a fost condamnat la 
doi ani închisoare. Itămîne 
acum ca organele de resort să 
ia cuvenitele măsuri și față de 
cei ce, neanalizind 
tenție, au săvirșit o 
re judiciară.

definitivă. 
nedreptățit, 

Tribunalului

urma 
adev.ă- 
Pentru 

Nicolae

cazul cu a- 
gravă eroa-

„Pană" de 
respon
sabilitate cir-Un lucrător din serviciul culației al miliției județene Iași, care patrula pe șoseaua ce duce spre Vaslui, a observat că una din roțile autovehiculului 21- IS-1539 (condus de șoterul Radu Gheorghe de la întreprinderea teritorială de aprovizionare Iași) are o fulare exagerată. A oprit mașina și l-a atras atenția șoferului asupra acestei defecțiuni tehnice grave. „Da. Știu — a răspuns conducătorul auto. Roata este prinsă numai intr-un prezon. Celelalte le am in lada cu scule. Le montez cind ajung la Huși" <!?) Dar. cum pină la Huși mai erau circa 100 km, lucrătorul de miliție l-a sancțipnat cu amendă și l-a obligat să monteze pre- zoanele pe loc. Pentru ca altă dată să știe că defecțiunile tehnice trebuie înlăturate înainte de plecarea in cursă, și nu după efectuarea ei. __
Frățește...

Prezentindu-se la administra
ția hotelului „Parc" din Dro- 
beta Turnu-Severin, Stefan lan
covici a fost angajat ca gestio
nar, deși antecedentele nu-l re
comandau pentru o asemenea 
funcție. La scurt timp, gestio
narul arunca bani in stingă 
și-n dreapta, 
nabab, prin 
La " ' ’ cut o 
lei. 
cut 
s-a 
ajuns 
dea

arunca bani ... 
întocmai ca un

_r r____ diverse localuri.
16 februarie 1972 l s-a fa

un cotitrol și i s-a găsit 
lipsă in gestiune de 17 000 

Dar nimeni nu și-a fă- 
probleme. După citeva luni 

descoperit că lipsa a 
la 80 000 lei. Pus să 

___ explicații, l. S. a rela
tat că lăsa gestiunea pe mina 
fratelui său, D. lancovici. care 
cindva fusese condamnat pen
tru fals. Concluzia e clară: 
împreună „au lucrat". împreu
nă vor plăti. Ce au de spus 
insă cei care au fost legați 
ochi, cind l-au angajat ?

la

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii'

PENTRU DEVANSAREA CINCINALULUI
„Munca politică 

de masă în sprijinul 
îndeplinirii cincina
lului înainte de ter
men" constituie tema unei expoziții deschise zilele trecute la Casa de cultură a sindicatelor din Ploiești diiț inițiativa Comitetului județean de partid Prahova. Prin intermediul filmelor și diafilmelor realizate de unele cinecluburi, al pliantelor, gazetelor volante, fotografiilor și montajelor fotografice, un mare număr de organizații de partid prezintă experiența lor in folosirea diferitelor forme și mijloace vii, atractive de mobilizare a colectivelor pentru îndeplinirea înainte de termen a prevederilor actualului cincinal, în aceleași scopuri in sălile expoziției se.organizează în- tilniri. colocvii, mese rotunde cu activiști de partid, secretari ai organizațiilor de bază și agitatori din întreprinderi, in cadrul cărora se realizează interesante schimburi de experiență în vederea perfe"- ționării continue a muncii politice de masă și a legării ei de îndeplinirea in cele mai bune condiții a' " ’ ••••-■ ia pie_din a.c.

de Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie—2 martie a.c., cit anume ați. realizat din plan în prima decadă a lunii, cum explicați neîndeplinirea planului, ce considerați că trebuie făcut pentru înlăturarea neajunsurilor ? etc. In acest fel sint reliefate

că indiferență față de buna gospodărire a materialelor. S-a insistat cu deosebire pe necesitatea folosirii cu mai multă eficiență a gazetelor de perete, a gazetelor satirice, a muncii de la om la om. relevîndu-se că agitatorii trebuie să-și extindă aria activității lor. să atra-

bordonată aceluiași obiectiv major — cincinalul in patru ani și jumătate — este circumscrisă și chemarea organizației U.T.C.. de la Revizia de vagoane Si- meria-călători, adresată u- tecistilor de la unitățile similare din întreaga țară. Sub îndrumarea orga-

de activități politico-educative în vederea dezvoltării conștiinței muncitorilor și a determinării lor de a realiza numai produse de bună calitate. în viitor, dialogul de la comunist la comunist se va organiza și în alte întreprinderi care cooperează

prinderea metalurgică, întreprinderea de prefabricate din beton, I.I.L. „Mureșul" și altele au contribuit la crearea unui climat combativ, de intoilera.nță față de risipitori, la obținerea unor importante economii de materiale.

sarcihljo» subliniate nara C.C. al P.C.R. februarie—2 martie 28
C. CAPRARUcorespondentul „Scinteii
„Ritmicitatea pro

ducției - cheia vi
itoarelor succese" se intitulează suita de emisiuni difuzate la staiia de radioamplificare a uzinei „Semănătoarea" din .București, prin care comuniștii de aici militează pentru îndeplinirea ritmică și depășirea tuturor indicatorilor astfel o tivă în uzinei, fășoară dialoguri in care secții, sectoare, ______echipe și numeroși muncitori răspund unor întrebări cum ?int : ce măsuri ați întreprins în secție, atelier, Incul de muncă pentru a da viață sarcinilor indicate

de olan — creîud largă opinie colec- rîndul salariaților Emisiunile se des- sub forma unor șefi le ateliere.

INFORMAȚII
9

Ștefan DIN1CA corespondentul „Scinteii

din activitatea organizațiilor de partid
experiența pozitivă a unor colective, căile și direcțiile spre care trebuie orientate eforturile colectivului pen- atru îndeplinirea ritmică planului de producție.

gă în acesta muncă fruntași în gospodărirea metalului.
Vasile MIMAI

Silviu ACHIM

Masa rotundă pe 
tema reducerii con
sumului de metal organizată recent misia economică a tetului de partid de tierul naval din Brăila a luat în discuție modalitățile politico-educative menite a contribui la combaterea risipei de metal — una din problemele subliniate pregnant de recenta plenară, a C.C. al P.C.R. Participării la discuții au inițiat, în prealabil, un studiu la care au fost atrași cei mai bum proiectanți, specialiști lin serviciul de concepție, tehnologi și maiștri cu experiență pe șantier ; cu acest prilej, fiecare reper, precum și subansamblurile ce compun o navă au fost trecute printr-un adevărat „filtru" de economist A reieșit că. prin extinderea metodelor de croire combinată și complexă, prin perfecționarea unor tehnologii de producție, în 1973 se .vor putea economisi peste 500 tone de metal. întruniți in jurul mesei rotunde, comuniștii au stabilit acum măsurile politice și organizatorice menite a schimba mentalitatea unor salariați care continuă să dovedeas-

de co- comi- la Șan-

„1973 — anul de
plinei siguranțe a 
circulației" Se intitu* lează chemarea comuniștilor din statia C.F.R. Simeria-triaj adresată tuturor stațiilor de pe cuprinsul regionalei de căi ferate Deva. In chemare se subliniază că pentru a Îndeplini volumul sporit de transporturi pe anul 1973 — an hotărîtor in competiția pentru devansarea cincinalului — organizațiile de partid au datoria de a mobiliza toți comuniștii, toate colectivele de salariați în așa fel ca din fiecare stație trenufile să pornească și să sosească conform graficului, să nu se înregistreze nici un eveniment de circulație. Criteriile întrecerii stabilesc, de asemenea, numeroase acțiuni politico-educative în vederea creșterii responsabilității și a dezvoltării conștiinței muncitorilor feroviari, creării unui climat de totală disciplină, respectării regulamentelor și instrucțiunilor de circulație, cultivării unei atitudini civilizate față de călători și beneficiarii transporturilor, reducerii timpului de staționare a , vagoanelor la încărcare-descărcare concomitent cu folosirea acestora la întreaga lor . capacitate.In același context și su-

nizației de partid ei și-au propus să muncească de așa natură incit, în 1973, să nu înregistreze nici un eveniment de cale ferată, nici un minut de întîrziere a trenurilor local-formate, nici o reclamație privind buna servire a publicului călător.

cu uzina din Săvinești. urmînd ca, pe această cale, să fie studiate toate posibilitățile de îmbunătățire a calității producției și ridicare a eficienței economice — sarcini pregnant subliniate de Plenara C.C. a! P.C.R. din. 28 februarie— 2 martie a.c.
Ioan VLANGA

„De la comunist 
la comunist" - dial°* . gul purtat între multe orga- . nizații de partid, din țară în scopul înlăturării neajunsurilor ce apar în întreprinderile care cooperează la realizarea aceluiași produs — a devenit o practică cu bune rezultate în activitatea organizației de partid de la Uzina de fire și fibre sintetice din Săvinești.- După schimbul de opinii cu agitatorii de ‘ "petrochimic din prilej cu care tehnicienii și . din cele două stabilit concret politico-educativesă contribuie la mobilizarea salariaților în vederea îmbunătățirii calității — ducției — la Săvinești colectivul la fabrica Filatura deBucurești. Tema aces- dialog, desfășurat în ringurilor și mașinilor tricotat, a constituit-o,

Hie R. 1LIE secretarul comitetului de partid de la Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești

Cu documentele secrete
după... cumpărături

(Urmare din pag. I)scurt, după multe peripeții, ele și-au regăsit stăpinii. Peripeții in timpul cărora din secrete au devenit destul de publice. Cele întimplate reprezintă cumularea neglijenței cu ires
ponsabilitatea. Pentru că este inadmisibil ca un om căruia i se încredințează astfel de acte să plece cu •ele în piață, vădind mai multă grijă pentru o sacoșă cu praz !La' cele de mai sus se asociază și nesincei'itatea.„Mi le-a furat nu știu cine", a căutat să se disculpe Gh. L. Stratagema e folosită, deseori, întrucit — o știu și păgubașii și cei care decid asupra faptului — dacă declari „furat", e ca și cum ai primi un decont al... neglijentei. „Ce să taci, omul e cinstit. Dacă mai sint și hoți ?“ Si așa, fără să se mai cerceteze atent cum s-a ajuns la presupusul faptul se clasează. Iată tru factorii manipulării lor secrete, trebuie să locului nu■ neglijenței.

furt, de ce, pen- răspunderea documente- „argumente" din capul test al invitî- t cum in realitate lucrurile, limpede, cel care a a pierdut asemenea poate fi creditat păstrarea lor. Pe ce putea cineva să-și a-

care poartă și păstrării asemenea reprezinte numai un. ci Și 0 ție de a cerceta în amănunt s-au petrecut După cum. e „rătăcit" ori acte nu mai minuirea sau temei ar mai , sume o asemenea răspundere ?Totuși, pe alocuri se mai găsește cite un „suflet de mamă". Cei interesați știu să profite cum nu se poate mai bine de această îngăduință iresponsabilă. De pildă : recent. Ion Dumitrescu, economist principal la „Azoexport" București, a fost condamnat Ta trei ani închisoare pentru divulgarea secretului

cu

la Grupul Pitești - muncitorii, specialiștii unități au măsurile menite.. calității pro- comuniștii de s-au intilnit cu de agitatori de „Petrodava" și lină pieptănatădin tui fața de ca și in primul caz. stabilirea în comun a unui plan

Brigăzi împotriva 
risipei au inițiativa organizațiilor de partid, ..în cele mai multe întreprinderi economice și instituții din orașul Aiud. Formate din muncitori, tehnicieni și specialiști cu experiență și îndrumate de Comuniști cunoscuți pentru atitudinea lor hotărîtă împotriva risipei și a risipitorilor, acestea depistează focarele de risipă din secții, ateliere — propun măsuri. concrete pentru înlăturarea lor, mobilizează întregul colectiv Ia acțiuni menite să ducă la lichidarea pierderilor de materiale, muncă, timp și bani, în multe din cazuri, constatările acestor brigăzi fac obiectul unor adunări de partid, U.T.C. și sindicat, cu care prilej se analizează munca desfășurată, metodele educative folosite, se stabilesc noi obiective pentru viitor. Deși de curind înființate, brigăzile împotriva risipei de la Intru

„Cabinetul de ști
ințe sociale în spriji
nul învățămîntului 
de partid, al întregii 
activități politico- 
educative" a fost tema unui recent schimb de experiență organizat de cabinetul municipal de partid Turda, la fabrica de ciment din localitate. Cu acest prilej s-a evidențiat preocuparea organizației de partid de aici de a asigura o bogată și variată activitate în cadrul cabinetului, de a lărgi aria de cuprindere a acestuia prin popu-< larizarea documentelor Conferinței Naționale din anul trecut, ale plenarelor C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 și din 28 februarie—2 martie a.c„ prin dezbaterea aprofundată a unor legi, a diferitelor. hotărîri de partid și de ștat, Trecînd în revistă acțiunile desfășurate la cabinetele de științe sociale in sprijinul învățămîntului de partid, numeroși părticipanți au făcut propuneri privind folosirea unor noi forme și mijloace ale muncii politico-ideoio- gice în scopul creșterii eficienței activității formativ- educative consultații teme ale externe statului.. ______ ,periodice privind sarcinile ce stau in fața colectivelor din întreprinderi în vederea realizării la nivel maximal a prevederilor planului pe 1973 și devansării cincinalului, organizarea sistematică a unor întilniri între propagandiști pentru generalizarea ' experienței înaintate in activitatea po- litico-ideologică.

politicii interne și a partidului și nostru, .informări

Petre D. VAȘILEdirectorul cabinetului municipal de partid Turda
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aduce pe lume 
un nou-născut

Cele 23 de ore dramatice ale unei nașteri 
într-un sat înzăpezit, legat de lume 

doar prin telefon

S-a petrecut in Moldo
va, deunăzi, un fapt 
emoționant, unul dintre 
acele fapte care se adună 
in fondul de aur al ome
niei, al sensibilității ți 
solidarității oamenilor 
noștri. Dar iată firul 
evenimentelor :

Viorica Chirilă din co
muna Onibeni, județul 
Neamț, urma să aduci pe 
lume ai treilea copil. Dar 
nașterea s-a dovedit difi
cilă, imposibilă fără in
tervenția unor medici 
specialiști. Toate drumu
rile către sat erau insă 
blocate; troiene mari a- 
copereau orice cale de 
acces.

Medicul din sat, . Dan 
Pirlățeanu, moașa Ani ca 
Dudău și asistentul medi
cal Mihai Moraru au ră
mas de veghe la căpătiiul 
femeii, cerind cu insisten
ță ajutor, prin telefon, de 
la spitalele județului. Oa
menii din sat au încercat 
mai intii să străpungă 
nămeții de peste dealul 
Poeni, dar n-au izbutit. 
Au intrat in acțiune două 
mașini de intervenție ale 
intreprinderii de electri
citate aflată prin împre
jurimi. Fără nici un suc
ces. S-a 
ajutorul 
lit are și 
nit spre 
mașină.
erau prea mari, viscolul 
prea puternic. Mașina 
s-a întors și ea din 
drum, după citeva ore 
de eforturi.

In acest timp, la comi
tetul județean de partid 
s-a constituit, ad-hoc, un 
adevărat stat major al 
omeniei, al vieții. Se cău
tau soluțiile, drumurile. 
Telefonul anunța, de la 
Oniceni, vești mereu mai 
îngrijorătoare despre sta
rea viitoarei mame. S-a 
hotărit, in cele din urmă, 
constituirea unei garnituri 
speciale de tren, alcătui
tă dintr-o locomotivă pu
ternică și un vagon in 
care au urcat medicii Du
mitru Ioniță, Traian Bat
eau și asistenta Violeta 
Crăciun de la spitalul din 
Roman. Trenul a străbă
tut astfel cale de 50 de

apelat atunci la 1 
unei unități mi- 
de indată a por- 
satul Oniceni o

Dar troienite

r-

ț 
ț
V

I

I

economic. în schimbul unor „atenții", I. D. a făcut cunoscute, unei reprezentante de la o firmă de transporturi străine, date secrete. Cei interesați au luat imediat act, urmind să „joace cartea" intr-o deplină cunoștință de cauză. „Amabilitatea" lui I. D. a lovit direct în interesele întreprinderii al salariat era.Poate, s-ar putea crede, mistui principal a coborît simțite treptele degradării fără ca nimeni din jurul lui să-și dea cit de cit seama, fără ca șefii ierarhici să observe vreun semn care să-i pună in alertă. Să vedem insă ce declară tovarășii din conducerea sus-numitei întreprinderi :— I. D. nu se bucura de încrederea noastră. Venea mereu ochii umflați la serviciu. Toată mea știa că bea, că...— Un lucru nu . înțelegem : pe bază era creditat să se ocupe asemenea tranzacții 7- 7 !...Episodul de mai sus ridică gravitate problema răspunderii acces fond și e- Girul decit o so-

căreiecono- pe nemorale,

cu lu-
ce 
de

eu ce-lor care decid cine să aibă la documentele secrete — în la valorile create prin munca forturile întregului popor, acesta nu poate fi acordat acelor oameni care, pe lingă lidă pregătire profesională, se disting și printr-o ținută moral-poli- tică Ireproșabilă. Cadre . care au dovedit integritate, care s-au arătat demne de încredere, în întreaga lor activitate profesională și in viața personală. Roadele muncii noastre cer chei sigure pentru a fi ferite. păstrate, sporite. Iar aceste chei, ale înaltei responsabilități civice, nu pot fi încredințate decit unor oameni cu o ținută morală fără cusur.
LA FABRICA „PARTIZANUL" DIN BACĂU

NOI MODELE DE ÎNCĂLȚĂMINTEDe Ia Începutul anului și pină acum, la fabrica de pielărie și încălțăminte „Partizanul" din Bacău au fost introduse în fabricație 50 de ■ modele noi de pantofi, sandale, ghete și cisme pentru bărbați și copii. Printre acestea se numără pantofii bărbătești cu fețe din box semiani- lin cu tălpi matrițate, care au o linie modernă și sint ușori la purtat, și pantofii pentru copii, realizați- din materiale durabile. Tehnologitl- avansate și materialele folosite conferă noilor modele de încălțăminte cu marca „Cotidian", fabricate la Bacău, eleganță și durabilitate. De Ia inginera Flena Apetroaie. șefa serviciului de creație al fabricii, an> afla' că specialiștii de aici sint preocupați, ir prezent, de pregătirea colecției de modele pe care o vor prezenta la contractările din trimestru] III Au fost definitivate, pină la această dată. 70 de noi modele de Încălțăminte, printre care ghete din piele și înlocuitori de

Șipiele, pantofi. pentru bărbați . copii, cu fețe din șpalt velurat.In ultima vrpme, pentru prospectarea pieței externe, modelele creatorilor fabricii băcăuane au fost prezentate la numeroase expoziții și tirguri internaționale Pentru a sonda gusturile și pretențiile cumpărătorilor din țară, conducerea întreprinderii a organizat o bandă de produc- ție de mică serie, care fabrică încălțăminte într-un sortiment variat. Aceasta este pusă apoi în vinzareȚja magazinul-expo- -ziție pe. care fabrica l-e deschis tn orașul Bacău Prin mobilitatea cu care reușește să se adapteze cerințelor modei și gusturilor cumpărătorilor, ca și prin calitatea, rezistența și comoditatea ei, încălțămintea realizată la totcit fabrica băcăuană a devenit mai solicitară atit tn țară, și peste tjotare.
Gheorghe BALTA corespondentul „Scinteii

kilometri pe linia Ro
man—Buhăiești și a po
posit in gara Băcești, 
punctul cel mai apropiat 
de Oniceni. Alertați, în
grijorați de situația fe
meii și a viitorului ei 
copil, au sosit aici, intre 
timp, și medicii Vasile 
Mereuță și Emilian Buz
dugan de la spitalul din 
Negrești, județul Vaslui.

Situația mamei se agra
vase. Ea a fost adusă cu 
o sanie, peste dealuri și 
păduri înzăpezite, la Bă
cești, unde o așteptau 
consiliul de medici ți 
garnitura de tren specia
lă ce urma s-o trans
porte la spitalul din 
Roman pentru o inter
venție chirurgicală. Dar 
i.deea drumului pină la 
Roman a trebuit să fie 
abandonată. Orice clipă 
de intirzi'cre ar fl pus 
in pericol cele două vieți. 
Medicii au hotărit că 
unica șansă de supravie
țuire era o intervenție 
chirurgicală efectuată pe 
loc, intr-o. cameră trans
formată cu maximum de 
urgență in sală de opera
ție. După drumurile prin 
nămeți și viscol, medicii 
aveau să mai trăiască 
patru ore de încordare, 
de luptă cu moartea. In 
urma unor repetate 
transfuzii de singe au 
salvat-o pe mamă și au 
ridicat in miini, triumfă
tori, un omuleț care a 
scos primul chiot, răsplă
tind emoțiiler truda, efor
turile pe care le-au fă
cut atiția oameni pentru 
venirea . lui pe lume. 
Electricieni, șoferi, mili
tari, ceferiști, medici și 
asistenți medicali, țărani 
și activiști de partid din 
două județe, făcind tot ce 
este omenește posibil, au 
trăit 23 de ore de încor
dare, de supremă grijă 
pentru viața unei mame 
și a viitorului ei copil.

Nu știm incă ce nume 
i s-a dat, dar. actul său 
de naștere poartă sem
nătura unei colectivități 
animate de o emoționan
tă omenie.

Ion MANEA corespondentul „Scinteii"
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Imagine din cartierul Balta Albă din Capitală. în centru — complexul comercial „BIG" Foto : E. Dichiseanu

Este o zi cu mare re
stricție de soare și cu 
foarte puțină zăpadă. 
Este o zi de lună scurtă 
(nu numai 28 de zile) și 
în strada Cosmonauților 
nr. 30—32, intr-o cămă
ruță de vreo 13—14 mp, 
și-au dat întilnire : un 
colonel de miliție, un lă
cătuș mecanic, eu, ziaris
tul. șl un cerșetor.

Bătrinul cerșetor s-a 
născut acum 80 de ani, 
pe undeva prin Moldo
va și il cheamă Grigore 
Munteanu. Acum stă pe 
pat și, vă rog să mă ier
tați, iși cirpește niște 
izmene.

— Moșule, cum ai a- 
juns in București 7 De 
cind ești in București ?— Păi de vreo cîțiva 
ani... M-a adus ftică- 
mea. Sint in spațiul ei...— Dar ea, fiica dumita- 
le, nu mai stă aici. 1 s- a 
dat casă la bloc. De ce 
nu te-a luat cu ea in a- 
partamentul pe care l-a 
primit 7

— M-a lăsat aici cu un 
nepot al ei din partea 
lui bărb'atu-su ca să nu 
se piardă casa asta. Du
pă ce mor eu să rămi- 
nă nepotul cu locuința 
asta. Acum stă cu mine, 
că...

— Moșule, de cind n-ai 
mai mincat o ciorbă cal
dă 7

— De mult, taică. Cind 
vin de la „plimbare" (ci
tiți, vă rog, cerșit) îmi 
cumpăr niște brinză, ce
va mezel, o sticlă cu 
lapte...

— Ciți copii ai moșu
le 7

Păi, aici in Bucu
rești. am șase. Pe el, 
Adrian, care este lăcă
tuș mecanic, pe Ștefan, 
care lucrează la „Ascen
sorul", Ion, care este teh
nician nu știu pe unde, 
dar stă in Balta Albă. 
Gheorghe e ajustor la „23 
August". Băiatul ăsta al 
meu, care este ajustor, 
m-a dus o dată cu ma
șina lui pină la Gorban 
— lași unde aveam casă.

Am pus și eu bani pen
tru benzină. 11 mai am 
pe Petre, care stă pe str. 
Clăbucet, pe Maria, care 
m-a adus aici, și incă o 
fată la Bacău, Elena.

— Cu atitea nurori, nu 
știu cite nepoate și două 
fete, se poate să-ți cir- 
pești dumneata singur ?...

Bătrinul se face că nu 
aude. Sau poate că nu 
vrei să audă o astfel de 
întrebare. Coase. înainte, 
mai scoate Cite un oftat, 
iar noi ne uităm jenați, 
unul la altul. Lăcătușul

Băiatul cel mare al 
moșului, căruia nu-i vine 
să creadă că bunul lui 
tată cerșește, întinde mi
na pe la colțuri, zice :

— Cind am auzit po
vestea asta cu tata, cind 
mi s-a adus la cunoștin
ță de către sectorul 1 
miliție, îmi venea să in
tru in pămînt.

— De ce să vă vină să 
intrați în pământ 7 Nu 
era mai bine să vă fi 
gindit să luați niște mă
suri in legătură cu viața 
bătrinului 7 Să...

(Vă rog să mă iertați de 
vorbe urite), am scuipat 
singe in batistă și am 
zis :

— Deci, va rămine tot 
cerșetor. Ii veți cumpă
ra probabil și o pălărie 
nouă și o dată pe lună 
bătrinul nu se va mai 
duce la „vadul" lui de 
pe Magheru Sau Piața 
Amzei, ci va sta aici in 
Cosmonauților 30—32 cu 
pălăria nouă întinsă. Cei 
șase copii ai lui vor veni 
pe rind și vor arunca cite 
50 de lei in noua pălărie.

Interviu cu un tutu 
u șapte copii intr-o 

ii cu restricție de soare
mecanic, adică fiul, cel 
mai mare al bătrinului 
cerșetor, care se găsește 
cu noi în camera de 13— 
14 mp din Cosmonauți
lor, il mai întreabă incă 
o dată cu mirare prefă
cută, pe colonel.

— Chiar l-ați găsit cer
șind 7

— De multe ori. In 
zona Magheru. Piața An- 
zel. Acolo iși are vadul.

La capătul patului, lin
gă un aparat de radio 
scos din uz de mult, des
copăr cu privirile o pun
gă de nailon cu monede 
de un leu— De unde ai banii 
ăștia moșule, ți i-au dat 
copiii dumitale 7

— îi am eu de undeva. 
Nu de la copiii mei.

Foileton

— Am luat.
— Ce anume 7
— Duminica asta care 

a trecut ne-am intilnit 
toți copiii lui, aici, in 
camera asta.

— Și l-ați certat că 
cerșește 7

— Sigur că da.
— Și altceva 7
— Ne-am luat angaja

mentul toți cei șase co
pii care sintem aici in 
București să-i dăm fie
care cite 50 de lei. Cinci 
or șase => 30. Deci o să 
aibă de la noi. in flecare 
lună. 300 de lei.

Mi-am mușcat buza.

Ani auzit ca prin vis 
zbirniitul, unui telefon. 
Da. In camera cerșetoru
lui a sunat telefonul. A 
ridicat receptorul și bă
trinul a zis in receptor : 
„Da, sint bine", și a pus 
receptorul în furcă. L-am 
întrebat pe fiul lui cel 
mare :

— I-ați pus telefon ca 
să aflați mai repede cind 
nu trebuie să mai „con- 
tribuiți" cu cei 50 de lei 7

— Nici n-am știut de 
telefonul ăsta. Este pus 
de citeva luni, cred pe 
numele nepotului lui 
cumnatu-meu, care abia 
a venit din armată și lu
crează la „Semănătoa
rea" ca muncitor...

— Tatăl dumitale a zis

că n-a mai mincat o 
'ciorbă caldă de multă 
vreme. De ce nu l-ai in
vitat măcar din cind in 
cind acasă la dumneata 
să...

— ,A mai fost el, dar 
nevastă-mea i-a zis că 
de ce nu se duce la cele- 
la.te nurori și a ales-o 
tocmai pe ea. Știți cum 
sint nurorile.

— Și dumneata 7 Ce-ai 
zis 7

— Ce să zic 7 !
— In „consiliul" de fa

milie pe care l-ați ținut 
duminica trecută nu s-a 
ridicat nici1 unul din co
piii lui cu propunerea 
de a-l lua pe bătrin la 
el acasă 7

— Ba s-a pus și pro
blema asta. Dar unui a 
zis că să-l ia ălălalt, 
ăiălalt a zis că nu poate 
să-l ia, ci să-l ia celă
lalt, p.nă la urmă am a- 
juns la înțelegerea care 
v-am spus-o. Să-i dăm 
toți cite 50 de lei.

Vă rog, pentru a treia 
oară, să ma iertați de 
vorbe urite, dar în gin- 
dul meu i-am sugerat 
bătrinului să joace la 
„loto" și la „loz in plic" 
și m-am rugat din tot 
sufletul meu să ciștige o 
Dacia 1300 și restul pină 
la o sută de mii. De ce 7 
Pentru că aș vrea să văd 
o „bătaie" intre cei șapte 
copii (șapte, pentru că 
va veni și fata de la 
Bacău să-și revendice 
tatăl). Zău c-aș vrea să-i 
văd pe acești șapte copii 
(care de fapt nu sint 
copii, ci oameni in toată 
puterea cuvmtului) ai 
moșului cum se cioro- 
văiesc, cum va ven. fie
care cu argumente de ce 
să . stea la el și nu la 
celălalt, de' ce la celălalt 
și nu la el 7 Tare aș vrea 
să le văd pe nurori, pe 
aceste nurori ale bătrinu
lui cerșetor, cum vor 
sări toate o dată să ia 
acul din mina bătrinului 
să-i coasă ele...

Nlcută TANASE
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„La 125 de ani de la data cînd „Manifestul Comunist" a pus piatra de teme

lie a gîndirii științifice revoluționare a proletariatului, socialismul a devenit un fac

tor hotărîtor al dezvoltării sociale, determinînd într-o măsura tot mai mare între

Principialitate ideologică, combativitate, 
consecventă revolotionară

gul curs al evenimentelor internaționale...

„Manifestul Comunist" demonstrează însemnătatea deosebită pe care au 

acordat-o Marx și Engels studierii nu numai a istoriei, ci și a realităților obiective 

ale epocii în care au trăit, a particularităților și caracteristicilor relațiilor de clasă 

din acea etapă... în acest spirit au înțeles șl înțeleg comuniștii români să aplice a- 

devărurile generale ale socialismului științific la condițiile concrete ale țării 

noastre, să studieze realitatea obiectivă, schimbările ce se produc în evoluția 

vieții sociale, cerințele dezvoltării în perspectivă a societății, precum și proce

sele fundamentale ce se produc pe plan mondial, străduindu-se să găsească solu

țiile cele mai adecvate, corespunzătoare fiecărei etape istorice a dezvoltării 

României pe calea socialismului și comunismului"

NICOLAE CEAUȘESCU

IDEI CARE
- . ‘ 5

La 125 de ani de la apariție, Manifestul Comunist ne apare aureolat cu meritele nepieritoare pe care și le-a ciștigat în istoria gîndirii sociale, ca și în dezvoltarea mișcării muncitorești și a omenirii însăși. Această operă monumentală a marxismului a înarmat clasa muncitoare cu înțelegerea misiunii ei istorice de a înfăptui transformarea socialistă a societății, de a asigura, odată cu propria sa eliberare de exploatare, eliberarea tuturor celor ce muncesc. într-o formă pe cit de concisă, pe atît de clară, el a enunțat asemenea legități sociale fundamentale, precum cucerirea puterii politice de către proletariat, trecerea mijloacelor de producție în proprietate socialistă, făurirea partidului revoluționar al clasei muncitoare și asigurarea rolului său de forță politică conducătoare în societate — pe care dezvoltarea istorică, experiența luptei revoluționare pe plan mondial le-au confirmat și verificat ca cerințe obiective ale revoluției și construcției socialiste.
Pentru Partidul Comu

nist Român, ideile comu
nismului științific, tezele 
de bază ale marxism-leni- 
nismului au constituit în
totdeauna călăuza întregii 
sale activități. Pe măsura

maturizării sale, partidul 
și-a sporit capacitatea de a 
ie aplica creator, potrivit 
condițiilor istorice concrete 
ale României, în aceasta a- 
vîndu-și izvorul marile vic
torii repurtate pe calea 
construirii socialismului.Este un merit istoric al partidului comunist de a fi condus poporul muncitor la înlăturarea dominației claselor exploatatoare și cucerirea întregii puteri politice în stat, la exproprierea expropriatorilor și generalizarea relațiilor socialiste in întreaga economie, asigurîndu-se astfel făurirea în România a unei societăți noi, eliberate de orice formă de exploatare a omului de către om. Pe temelia relațiilor socialiste, partidul și statul socialist au putut trece la desfășurarea din plin a operei vaste de creare a unei puternice baze tehnico-mate- riale a noii orînduiri, avînd ca verigă hotărîtoare industrializarea socialistă.în activitatea teoretică și practică a partidului nostru se evidențiază cu pregnanță, ca perioada cea mai fertilă, anii marcați de Congresele al IX-lea și al X-lea, de Conferința Națională din 1972. Ceea ce a caracterizat și caracterizează pregnant această pe
rioadă este investigarea a- 
profundată a realităților, a 
schimbărilor care au inter

venit, permanenta confrun
tare a teoriei cu practica, 
larga deschidere către nou, 
dezvoltarea gîndirii origi
nale, efortul creator, in 
spiritul celei mai autentice 
fidelități față de spiritul 
viu al marxismului, de a 
găsi soluțiile cele mai a- 
decvatc noilor cerințe alo 
dezvoltării societății.Aceasta și-a găsit o expresie elocventă in amplul program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Consecvent concepției materialismului dialectic și istoric, care evidențiază rolul determinant al bazei materiale 
a societății, partidul a pus în centrul acestui program 
dezvoltarea puternică a for
țelor de producție, prin asimilarea celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii, dezvoltarea ramurilor de vîrf ale progresului tehnic și modernizarea întregii economii, folosirea intensă a tuturor pîrghiilor în măsură să conducă la acea productivitate a muncii superioară, în care clasicii marxism-leninismului au văzut un factor decisiv al victoriei noii orînduiri. Ca repere de seamă pe acest drum, plenarele C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 șt februarie—martie 1973 au pus în lumină modalități concrete de acțiune pentru accelerarea ritmului dezvoltării economico-sociale,

pentru realizarea cincinalului înainte de termen, pentru creșterea eficienței întregii activități economice.Perioada ultimilor ani a ilustrat totodată pregnant viziunea științifică a partidului asupra asigurării 
concordanței între dezvol
tarea forțelor de produc
ție și caracterul relațiilor 
de producție, pe calea 
perfecționării relațiilor so
ciale, ca un proces con
tinuu, atotcuprinzător. O componentă esențială în acest proces o constituie 
continua adincire a democrației. Așa cum se știe, în anii din urmă au fost create un șir, întreg de forme și structuri, atît la nivelul întregii societăți, cit și la nivelul unităților economice și administrative, avînd drept scop să a- sigure participarea activă a tuturor celor ce muncesc la activitatea de conducere, valorificarea plenară a virtuților creatoare ale poporului.Este cunoscut cu cîtă vehemență și vigoare a dezvăluit Manifestul Comunist tarele, nocivitatea moralei burgheze, demonstrind că victoria comunismului va însemna și o revoluție în conștiința oamenilor. Consecvent acestei viziuni, partidul nostru a elaborat și înfăptuiește amplul 
program de educație so

cialistă menit să generalizeze în întreaga societate 
ideologia și morala comunistă.

întreaga experiență a 
luptei revoluționare in țara 
noastră a verificat în mod 
strălucit adevărul tezei 
marxist-Ieniniste cu privire 
la necesitatea rolului con
ducător al clasei munci
toare, în frunte cu partidul 
ei comunist, ca premisa 
fundamentală a victoriei in 
revoluție și în edificarea 
noii orinduiri. în toate marile transformări care au schimbat chipul țării și viața oamenilor, factorul decisiv l-a constituit conducerea de către partidul comunist, a cărui politică se identifică cu cele mai avansate năzuințe ale maselor.Cele arătate mai sus sint doar .cu titlu exemplifica- tiv, întrucît trăsătura fun
damentală a întregii politici 
a partidului nostru, a tutu
ror măsurilor și a oricăror 
acțiuni întreprinse intr-un 
domeniu sau altul al vieții 
sociale este fundamentarea 
strictă pe adevărurile de 
bază ale comunismului ști
ințific, aplicate creator po
trivit cerințelor dezvoltării 
sociale — aceasta fiind garanția Înaintării neabătute a României pe calea socialismului și comunismului.

A. PETRESCU

TRANSFORMĂ LUMEA
Exprîmînd prețuirea pe care partidul nostru o a- cordă glorioasei aniversări a „Manifestului", tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, în cuvîntarea rostită la recenta plenară a C.C. al P.C.R., faptul că partea înaintată a proletariatului român a venit în contact cu - ideile „Manifestului" Ia scurtă vreme de la apari- ția acestuia,. numeroase. Iu-.. crări de bază ale clasicilor marxismului fiind traduse și difuzate la noi curînd după tipărirea lor : „Circulația ideilor socialiste în România a avut o puternică influență asupra dezvoltării mișcării muncitorești revoluționare și progresiste din țara noastră, legind-o, totodată, de timpuriu, de mișcarea muncitorească internațională, de înșiși marii ei conducători".Se cuvine amintit, în a- ceastă ordine de idei, că în pofida faptului că menținerea îndelungată a relațiilor feudale, ca și a fărîmițării statale, odată cu dependența Țărilor Române de marile imperii. a frînat dezvoltarea lor social-economică. miș

carea noastră muncitoreas
că ișî are începuturile încă 
din prima jumătate a se
colului al XIX-lea. Grevele organizate în diferite, localități ale țării, crearea în 1835 a Falansterului de la Scăieni ; întemeierea în 1846 a Asociației de întra

jutorare a tipografilor din Brașov ; activitatea desfășurată din 1868 de Asociația generală a lucrătorilor din Timișoara, afiliată la Internaționala I ; întemeierea în 1872 a Asociației generale a lucrătorilor din România — toate aces-

temelia primului program 
închegat al mișcării socia
liste din România se aflau 
principiile marxiste.Ideile „Manifestului" au exercitat o puternică în- rîurire asupra dezvoltării vechii mișcări muncitorești din România. Adap- tînd la condițiile societății

Engels încotro merge era 
burgheză".Voința fermă a celor mai înaintați reprezentanți ai mișcării noastre muncitorești de a pune la temelia acesteia pilonii de granit ai principiilor „Manifestului" și-a găsit concretizare odată cu crearea —

a lui Marx și Engels avea drept scop să contribuie la clarificarea ideologică a militanților socialiști.loan Nădejde a realizat o nouă traducere la numai cîteva luni după prima e- diție, urmată în 1913 de a- pariția unei a treia versiuni românești. Și de data

De la începuturile ei, mișcarea 
noastră muncitorească și-a 

însușit principiile marxismului
tea ilustrează grăitor faptul că mișcarea noastră so
cialistă este una dintre cele 
mai vechi din lume. De altfel, Înșiși întemeietorii socialismului științific au remarcat vechimea mișcării noastre socialiste, cît și a- derența ei timpurie la teoria marxistă. Se știe că, în cunoscuta scrisoare adresată in 1888. revistei „Contemporanul", Engels își 
exprima satisfacția că la

românești, în documentul programatic „Ce vor socia
liștii români" (1886). principiile fundamentale expuse în „vestitul Manifest Comunist". C. Dobrogeanu- Gherea sublinia că această lucrare „cu toate că a fost 
scrisă în 1848... nu numai 
că și-a păstrat toată pu- 
ierea, ci chiar acești 40 de 
ani îi dau și mai mare 
sprijin și arată cît de a- 
dînc au înțeles Marx șî

în martie 1893 — a Partidului social-democrat al muncitorilor din România. Așa se și explică faptul, deosebit de semnificativ, că tipărirea primei ediții românești a „Manifestului" a precedat cu cîteva luni constituirea P.S.D.M.R. După cum reiese din prefața traducătorului, cunoscutul militant socialist Panait Moșoiu, publicarea epocalei lucrări

aceasta, traducătorul Ion Sion a ținut să sublinieze adeziunea deplină a socialiștilor români la principiile marxismului.Crearea Partidului Comunist Român avea să imprime un caracter sistematic și organizat studierii principiilor fundamentale ale socialismului științific. Teroarea dezlănțuită în anii ilegalității nu i-a putut împiedica pe co

muniști să studieze cu asiduitate operele lui Marx, Engels, Lenin. în condițiile victoriei socialismului, marxism-leninismul a devenit ideologia dominantă în țara noastră. Congresul al X-lea al partidului a subliniat că, în concepția P.C.R., dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor îmbină într-un complex armonios asimilarea principiilor ... materialismului dialectic 'șl 'isloric, îmbunătățirea pregătirii profesionale, lărgirea orizontului cultural-științific, formarea unei atitudini cetățenești înaintate. Atenția primordială pe care partidul nostru o acordă răs- pîndirii în rindurile celor mai largi mase a ideilor marxism-leninismului este ilustrată grăitor de faptul că acestui scop îi sînt subordonate întreg ansamblul mijloacelor politico- educative de care dispune societatea noastră, vastul efort desfășurat pentru a imprima propagandei de partid, studiului ideologic, o mai strînsă legătură cu, viața, o mai mare eficientă practică. Programul P.C.R. de îmbunătățire a activității politico-ideologice situează pe primul plan al preocupărilor tuturor organizațiilor de partid educa
rea marxist-lenînistă a co
muniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, ca parte 
componentă și condiție e- 
sențială a operei de făuri
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

E>r. N. COPOIU

La mijlocul secolului trecut,
„Manifestul44 proclama lumii:

O „Comuniștii sînt partea cea mai hotărîtâ a partidelor 
muncitorești din toate țările, partea care împinge mereu înainte ; 
din punct de vedere teoretic, față: de. rectul proletariatului ei 
au superioritatea de a înțelege limpede condițiile, mersul și 
rezultatele generale ale mișcării proletare".

© „Primul pas în revoluția muncitorească este ridicarea pro
letariatului la rangul de clasă dominantă, este cucerirea demo
crației.

Proletariatul va folosi dominația lui politică pentru a smulge 
burgheziei, pas cu pas, întreg capitalul, pentru a centraliza toate 
uneltele de producție în mîinile statului, adică în mîinile prole
tariatului organizat ca clasă dominantă, și pentru a mări, cît se 
poate de repede, masa forțelor de producție".

— ACUM 65 DE AM DESPRE „MANIFEST" —
Lupta de clasă a proletariatului e deci aceea care va revo

luționa societatea ; el trebuie dar să se organizeze în PARTID 
DE CLASĂ INDEPENDENT, să lupte pentru CUCERIREA DOM
NIEI POLITICE, pentru a organiza producția socialistă.

Cu această enunțare își luă zborul Manifestul Comunist, 
pentru a cuceri extremitățile cele mai îndepărtate ale lumii, tre
zind în sufletul proletariatului Speranța unei lumi noi, ce trebuie 
să vie și pe care el era chemat s-o înfăptuiască. El a fost pentru 
proletariat TREZIREA CONȘTIINȚEI, a datoriei de clasă, față 
de sine și de rolul său istoric. A fost steagul în jurul căruia se 
grupară mii și mii de dezmoșteniți, pentru a forma avangarda 
luptei de emancipare de sub exploatarea capitalistă și de orice 
exploatare în general. v

Din lucrarea „Karl Marx — schiță biografică" de 
Ottoi Călin, apărută în 1908.

Editarea operelor 
lui Marx, Engels, Lenin 

în România
O Prima traducere a „Manifestului Comu

nist" a apărut la lași în 1892. Următoarele 
versiuni românești au fost publicate în anii 
1893, 1906, 1913 și 1923.

în anii construcției socialiste au fost publi
cate 9 ediții ale „Manifestului", totalizînd 
368 000 de exemplare.

O Alte numeroase scrieri ale lui Marx și 
Engels au fost publicate în țara noastră înce- 
pînd din anul 1883. După eliberare, numai în 
Editura politică au apărut 105 titluri din lu
crările lui Marx și Engels, într-un tiraj de circa 
3 milioane de exemplare. De asemenea, au 
fost publicate 32 de volume de „Opere", to
talizînd 390 000 de exemplare, precum și 3 
ediții în două volume de „Opere alese" ale 
lui Marx și Engels.

© întreaga operă a lui Lenin a fost tipărită 
în limba română în anii construcției socialiste, 
în 1965 s-a încheiat editarea seriei de 
„Opere" (în 40 de volume, însumînd 1 624 000 
exemplare) iar în 1970 a apărut ultimul volum 
din seria de „Opere complete" în 55 de vo
lume, într-un tiraj total de 900 000 exemplare, 
în total au fost editate 174 titluri de lucrări 
ale lui V. I. Lenin, cu un tiraj de 6,5 milioane 
de exemplare.

„Manifestul Comunist" se încheie cu vibrantele cuvinte : „Proletari din 
toate țările, uniți-vă !“. De la apariție și pînă azi, a- ceastă deviză i-a însuflețit in permanență pe muncitorii revoluționari, dernon- strindu-le, prin însăși experiența istorică, că unitatea și solidaritatea lor con-, stituie un nesecat izvor de putere, o condiție esențială pentru înaintarea victorioasă a cauzei eliberării sociale, păcii și progresului. Slujirea plină de abnegație de către partidele comuniste a intereselor clasei muncitoare, ale popoarelor din țările în care activează și, totodată, a mărețelor aspirații comune. îmbinarea armonioasă a patriotismului cu internaționalismul s-au dovedit a fi premisa fundamentală in lupta pentru lichidarea exploatării și asupririi, pentru înfăptuirea cu succes a orînduirii noi, socialiste.în cei 125 de ani de la apariția „Manifestului", dezvoltarea social-politică a adus noi și noi confirmări socialismului științific și vitalității internaționalismului socialist. Dacă Marx și Engels adresau proletariatului chemarea la lupta unită, în zilele noastre, în condițiile afirmării unor noi și mari forțe sociale, s-a impus lo
zinca : „Popoare din țările 
socialiste, proletari și forțe 
democratice din țările ca
pitaliste, popoare eliberate 
sau asuprite, uniți-vă în 
lupta comună împotriva

imperialismului, pentru 
pace, independență națio
nală. progres social, demo
crație și socialism".De-a lungul întregii sale existențe — în perioada luptei ilegale și, îndeosebi, după eliberare, cînd internaționalismul a devenit principiu ideologic dominant în stat — Partidul Comunist Român a acționat și acționează . cu neabătută consecventă ca

tru, în concordanță cu o- rientările Congresului al X-lea al P.C.R. și ale Conferinței Naționale, dezvoltă necontenit legăturile sale internaționale în scopul promovării cauzei unității și solidarității, încă în zorii mișcării proletare, Engels releva însemnătatea „contactelor liber consimțite" între detașamentele muncitorești ; partidul nos-

slujind dezvoltării colaborării pe multiple planuri, refacerii și întăririi unității țărilor socialiste.Pe o linie continuu ascendentă se dezvoltă legăturile P.C.R. cu toate partidele comuniste și muncitorești. în mod cert, la cauza unității partidelor comuniste, a tuturor forțelor antiimperialiste a adus o contribuție de seamă activitatea neobosită a P.C.R.
INTERNATIONALISM

NEABĂTUT
detașament activ al mișcării comuniste, muncitorești și revoluționare, al frontului mondial antiimperialist. Conducînd opera de edificare a socialismului în patria noastră, partidul educă in permanentă la oamenii muncii, la întregul popor conștiința că eforturile și realizările obținute slujesc nu numai ridicării nivelului lor de bunăstare materială și spirituală, dar constituie și o contribuție concretă, materială Ia Întărirea sistemului mondial socialist, a tuturor forțelor antiimperialiste.Totodată, partidul nos

tru a făcut din astfel de contacte o practică curentă. In această privință, recenta plenară a Comitetului Central a înfățișat tabloul viu, amplu, dinamic al vizitelor, intîl- nirilor și convorbirilor desfășurate în ultima vreme de partidul nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal. Menționăm, * în primul rind, intilnirile și convorbirile secretarului general al P.C.R. cu conducătorii de partid și de stat din țările socialiste, vizitele reciproce la diferite niveluri, schimburile de experiență, toate

pentru consacrarea și înrădăcinarea trainică a normelor marxist-Ieniniste de relații în mișcarea comunistă, a principiilor egalității în drepturi, independenței, neamestecului în treburile interne, respectării stricte a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător politica internă și externă. Experiența arată că promovarea strictă, neabătută, a acestor principii constituie cheia de boltă a raporturilor de încredere, prietenie și colaborare — premisă primordială a solidarității internaționaliste.

în lumina cerințelor actuale ale unității, partidul nostru dezvoltă contactele cu reprezentanții partidelor socialiste și social-democra- te, cu alte organizații democratice și progresiste. O amploare deosebită cunosc relațiile noastre Pe linie de stat cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente ; pe linie de partid, cu organizațiile politice progresiste care se află la conducerea acestora. Se amplifică totodată relațiile de solidaritate, sprijinul material și moral-politic acordat mișcărilor de eliberare națională.După cum a subliniat la plenară tovarășul Nicolae Ceaușescu, „în întreaga 
noastră politică externă, în 
întreaga activitate interna
țională, pe care o desfășu
răm consecvent, pornim 
de Ia convingerea că, lup- 
tînd unite, forțele progre
siste antiimperialiste de 
pretutindeni pot asigura o 
evoluție sănătoasă a vieții 
internaționale spre destin
dere și colaborare, pot face 
să triumfe pacea și înțele
gerea între națiuni, cauza 
progresului și civilizației".Republica Socialistă România. Partidul Comunist Român vor acționa și în viitor în același spirit, afir- mîndu-și prin aceasta fidelitatea nestrămutată față de atotbiruitoarea chemare la unitate și solidaritate a „Manifestului Comunist".

I. FÎNTÎNARU
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HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al P. C. R. 

cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului

!
t V

PROGRAMUL I

1 ț
*

CONDIȚIA SCULPTURII

(Urmare din pag. I)siliul Național pentru Educație Fizică și Sport vor asigura creșterea ponderii exercițiilor fizice și sporturilor tehnico-aplicative în cadrul pregătirii tineretului pentru apărarea patriei.
II. În domeniul educației fizice, 

al sportului școlar și universitar1. Școala, care cuprinde majoritatea tineretului, constituie factorul principal în procesul de formare și pregătire a unui tineret sănătos, apt să îndeplinească în cele mai bune condiții îndatoririle ce revin cetățenilor patriei noastre. Conducerile școlilor și institutelor de învățămînt superior, cadrele didactice vor lua măsuri pentru ca școala să-și îndeplinească în întregime rolul ce-1 are în sistemul educației fizice șl sportului, situînd pe prim pian promovarea gimnasticii, atletismului, turismului și înotului.O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii calității și eficienței procesului de învățămînt în cadrul orelor de educație fizică din școlile de toate gradele, în acest scop, programele de educație fizică vor fi orientate în așa fel încît să asigure un conținut adecvat pregătirii temeinice a elevilor și studenților ; cea mai mare parte a activităților se va desfășura în aer liber. Planul de învățămînt pentru unitățile preșcolare va cuprinde, zilnic, jocuri și exerciții fizice adecvate vîrstei copiilor.2. Ministerul Educației și învățămîntului și Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport vor stabili norme de pregătire fizică pe categorii de vîrstă a elevilor ; aprecierea gradului de pregătire fizică și sportivă a elevilor se va face în funcție de îndeplinirea acestor norme. în învățămîntul superior se vor stabili probe de apreciere anuală a pregătirii fizice a studenților. Criteriul principal de măsură a muncii cadrelor didactice de specialitate vor fi rezultatele obținute de către elevi și studenți în îndeplinirea normelor și probelor.3. Pe baza' programelor unice de activități sportive de masă, organizațiile U.T.C., de pionieri, asociațiile studenților, cu sprijinul direct al conducerilor școlilor, institutelor și al cadrelor didactice, vor organiza cu regularitate, în afara orelor de învățămînt și la sfîrșit de săptămînă, în taberele școlare și studențești, campionate și competiții interne pe clase, școli, ani de studii, facultăți, crosuri de masă, marșuri, excursii și drumeții, turism, precum și alte activități sportive'cu o largă sferă de cuprindere.4. începînd cu anul școlar 1973—-1974, Ministerul Educației și învățămîntului va lua măsuri de pregătire prin unitățile sportive școlare a elementelor cu calități deosebite pentru diferite ramuri sportive, la nivelul cerințelor sportului de performanță.5. Institutul pentru Educație Fizică și Sport, facultățile de educație fizică vor selecționa tineri tâlentați, cu reale aptitudini pentru a deveni sportivi de performanță, vor asigura pregătirea lor diferențiată, în strîn- să legătură cu cerințele predării și practicării educației fizice și sportului în acest scop vor fi îmbunătățite planurile, programele,'procesul de învățămînt în vederea pregătirii absolvenților âtît pentru activitatea didactică, cît și pentru cea sportivă.
III. În domeniul sportului 

de performanță1. Alături de dezvoltarea educației fizice în rîndul oamenilor muncii, un loc important trebuie să-l dețină sportul de performanță, în vederea afirmării pe o scară tot mai largă a talentelor, îmbunătățirii continue a rezultatelor și reprezentării cu demnitate a sportului românesc în competițiile internaționale.2. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport va elabora norme de activitate și clasificare sportivă obligatorii pentru sportivii de mare performanță, pornind de la nivelul cerințelor mondiale. Activitatea cadrelor tehnice, cluburilor, unităților sportive din învățămînt și federațiilor va fi apreciată după felul în care sportivii vor îndeplini aceste norme. în același timp vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea sistemului și nivelului competițiilor republicane, stabilindu-se parametri cît mai apropiați de cei realizați la competițiile internaționale.3. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport va întocmi pentru fiecare ramură de sport un plan de dezvoltare, pînă în 1980, care va cuprinde măsurile și sarcinile federațiilor, organizațiilor și instituțiilor cu atribuții în mișcarea sportivă, ale județelor, cluburilor și unităților sportive din învățămînt.4. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, organizațiile și instituțiile cu atribuții în domeniul sportului, federațiile și cluburile sportive își vor concentra principala atenție în vederea dezvoltării ramurilor sportive care au posibilități și perspective reale de afirmare, cu o pondere însemnată in programul Jocurilor Olimpice, al campionatelor mondiale și europene: atletism, lupte, caiac-canoe, canotaj, gimnastică, box, tir, scrimă, înot, haltere, judo. De asemenea, vor fi luate măsuri pentru afirmarea pe plan internațional a echipelor românești la jocurile sportive — handbal, fotbal, volei, tenis de cîmp, polo, baschet, tenis de masă, rugbi, popice, șah, precum și a sporturilor de iarnă — schi biatlon, bob, patinaj, hochei.Pînă la data de 30 aprilie a.c. se va elabora un program special de pregătire a sportivilor pentru Jocurile Olimpice din 1976, concentrîndu-se eforturile spre acele sporturi și probe unde există perspectiva unei participări de prestigiu.5. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, în colaborare cu Uniunea Generală a Sindicatelor, Ministerul Educației și învățămîntului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, vor lua măsuri pântru asigurarea unor cluburi puternice, în scopul desfășurării procesului de instruire la nivelul cerințelor internaționale. La principalele discipline se vor constitui cluburi pe ramură de sport.6. Se va institui un sistem organizat de selecție a valorilor sportive de pe întreg cuprinsul țârii ; cluburile, județele, organizațiile și instituțiile cu atribuții în domeniul sportului vor asigura tinerilor cu aptitudini deosebite condiții de pregătire și de afirmare in sportul de mare performanță.7. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, Ministerul Educației și învățămîntului și Ministerul Sănătății vor lua măsuri în vederea îmbunătățirii activității de cercetare științifică în domeniul educației fizice și sportului, sporind contribuția institutelor de cercetări și de învățămînt la perfecționarea procesului de pregătire a sportivilor, în concordanță cu cele mai bune rezultate obținute pe plan internațional, pentru progresul continuu și rapid al mișcării sportive din patria noastră.8. Ministerul Sănătății, împreună cu Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport vor lua măsuri pentru îmbunătățirea asistenței medico-sportive și creșterea contribuției medicinii sportive la pregătirea sportivilor de performantă.9. Consiliul Național pentru Educație Fizică șt Sport, federațiile,. cluburile și ceilalți factori cu responsabilități în domeniul sportului vor întreprinde măsuri care să asigure in rindurile sportivilor o disciplină fermă și o ordine exemplară, ca o condiție de bază pentru dezvoltarea ascendentă a întregii mișcări

sportive. în toate unitățile sportive se va întrona un climat sănătos, combativ față de orice manifestare care contravine eticii socialiste, normelor de conduită cetățenească și ale vieții sportive, dezvoltindu-se o opinie puternică, combativă împotriva manifestărilor de vedetism și a tendințelor de căpătuială, care să conducă lă formarea unor sportivi cu o înaltă ținută morală și cetățenească.
IV. Cu privire la utilizarea judicioasă 

și dezvoltarea bazei materiale 
a activității sportivet. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport și organele cu ațribuții în domeniul sportului vor asigura folosirea intensă a tuturor bazelor sportive și accesul organizat al întregului tineret la terenurile și sălile de sport. Elevii și studenții vor avea accesul gratuit pe baze sportive pentru desfășurarea procesului de învățămînt și'practicarea unor discipline sportive,2. Din fondurile alocate de stat și de organizațiile obștești se vor realiza construcțiile sportive prevăzute în actualul cincinal și în perspectivă, luîndu-se măsuri pentru executarea lor în termenele stabilite, cu soluții simple și economicoase și cu posibilități multiple de folosire.3. Comitetele executive ale consiliilor populare, sindicatele, organizațiile de tineret și cele sportive vor intensifica acțiunea de amenajare a bazelor sportive simple, a zonelor de agrement, a spațiilor de joacă și sport pentru copii și tineret. în proiectele de sistematizare a localităților, consiliile populare vor prevedea amenajări sportive și zone de agrement.4. Organele centrale și unitățile economice producătoare de material sportiv vor îmbunătăți calitatea materialelor, echipamentului și instalațiilor pentru sport, turism și agrement și vor diversifica și spori producția acestora, îndeosebi a articolelor sportive de tip popular.

V. Cu privire la perfecționarea
organizării și conducerii

activității sportive
1. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, organ central cu autoritate deplină în toate domeniile activității sportive, răspunde de înfăptuirea unitară a politicii partidului și statului privind educația fizică și sportul. Consiliul Național va stabili obiectivele și sarcinile majore ale activității-de educație fizică și sport, obligatorii pentru toate organizațiile și instituțiile cu atribuții in mișcarea sportivă.2. Pentru a-și .exercita în mai bune condiții rolul de organ de decizie, control și îndrumare unitară,. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport va avea în componența sa miniștri și președinți ai organizațiilor centrale ca atribuții în domeniul sportului, alte cadre cu muhei de răspundere, specialiști, reprezentanți ai organizațiilor sportive, sportivi fruntași și cadre cu experiență in activitatea practică. De asemenea, va fi îmbunătățită componența consiliilor locale pentru educație fizică și sport.3. Se va acorda o.deosebită atenție selecționării și utilizării în toate organismele sportive a cadrelor care dovedesc dragoste și pasiune pentru această activitate, animate de o înaltă principialitate partinică și un dezvoltat simț al responsabilității ; se va extinde munca obștească în mișcarea sportivă, sporindu-se contribuția întregului activ la rezolvarea problemelor educației fizice și sportului.4. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport își va îmbunătăți rădicai stilul și metodele de muncă, manifestînd mobilitate și receptivitate față de noile tendințe și fenomene din mișcarea sportivă, va promova consecvent în activitatea sa principiul conducerii colective și va întări legăturile cu unitățile sportive, cu masele largi de oameni ai muncii care practică exercițiile fizice și sportul.5. Cluburile, asociațiile și unitățile de medicină sportivă vor fi subordonate atît ministerelor, organizațiilor centrale, .cît și Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport.6. Se va organiza în acest an Conferința pe țară a mișcării sportive, care, pe baza prezentei hotărîrl, va elabora și aproba programul de dezvoltare pînă în anul 1980 a mișcării sportive din România.
VI. Cu privire la conducerea 

de către organele și organizațiile 
de partid a mișcării sportive1. îndeplinirea sarcinilor importante ce stau în fața mișcării sportive impune să se manifeste, mai activ, rolul organelor și organizațiilor de partid în conducerea și îndrumarea întregii activități de educație fizică și sport — componentă de seamă a muncii de educare socialistă a maselor.2. Organele și organizațiile de partid au obligația să sprijine conducerile organizațiilor sportive, cluburile și asociațiile sportive, organizațiile de stat și obștești pentru a-și îndeplini întocmai atribuțiile și sarcinile ce le revin, să exercite un control permanent asupra mișcării sportive, în vederea ridicării acesteia la nivelul înaltelor exigențe ale societății noastre.3. Organele și organizațiile de partid trebuie să asigure ca în conducerea organizațiilor sportive să fie alese cadre bine pregătite din punct de vedere politic și profesional; acestea vor raporta periodic despre munca desfășurată pentru dezvoltarea educației fizice și sportului,4. în spiritul programului de educație socialistă a maselor, organele și organizațiile de partid vor acorda o atenție deosebită muncii ideologice în rîndul sportivilor și cadrelor tehnice, pregătirii lor politice, formării și dezvoltării conștiinței socialiste, a calităților morale înaintate, întăririi sentimentului de înaltă responsabilitate față de reprezentarea cu cinste a țării noastre în confruntările sportive internaționale.5. în cursul anului 1973, comitetele județene de partid vor analiza activitatea sportivă și vor stabili măsuri care să asigure dezvoltarea sportului de masă în toate localitățile, în întreprinderi, instituții și unitățile de învățămînt și creșterea aportului acestuia la promovarea de noi talente în sportul de performanță.6- Presa centrală și locală, radioul și televiziunea vor desfășura o largă acțiune de stimulare a populației tn vederea practicării sistematice a exercițiilor fizice și sportului, acordînd o mai mare atenție abordării problemelor educației fizice, sportului de masă și de performanță, generalizării experienței pozitive, muncii de educație în rîndul sportivilor, creării unei atmosfere de combativitate față de orice tendințe negative din mișcarea sportivă.

•A*Plenara' Comitetului Central al P.C.R. își exprimă convingerea că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, mișcarea sportivă se va afirma tot mat puternic, sporindu-și contribuția la dezvoltarea armonioasă a tinerei generații, a întregului nostru popor
27 februarie 1973.

>,M Curs de limba germană. Lec
ția a 44-a. I

S,30 A fost odată ca niciodată...' » 
Teatrul poveștilor (IV).

10,OT Telex.
10,05 Publicitate.
10.10 Rapsodie săl&jeană.
10,40 De vorbă cu gospodinele.
11,00 Selectiuni din emisiunea 

„Promenada duminicală". 
Cărți șl idei. 
Telejurnal. 
Telex.
„Zboară pescărușii". Clntece 
dobrogene interpretai* d* 
Elena Reizen-Barbu. 
Emisiune în limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans. Teletop 
’73. Transmisiune directă da 
la Pitești.

18.30 Campionatele europene 
atletism pe teren acoperit.

19.30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 1001 de seri.
20.10 Cîntecul s$ptămîniî :

12,30
13,00 
16,00 
10,05

16.15
17.15
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______ : „Izvor 
de frumusețe" de Radu $er- 
ban, pe versuri de Aurel 
Storin.

20,15 52 de inițiative !n 52 de tâp* 
tămîni.

30,30 Teleenciclopedia.
21,10 Film serial „Mannîx*.
32,00 Gala îaureaților — „Săptămf- 

na Top *72" — Selecțiunl
(partea I).

22,50 Telejurnal. 
23,00 Gala Îaureaților „I

Top *72" (partea a

PROGRAMUL B

.Sftptămtna 
doua).

Cristea 
: Bach,
Debussy,

16,00 Agenda.
16,10 Recital de plan — 

Zalu. în program 
Rahmaninov, Grieg, 
G. Enescu.

16,40 Azi și miine emisiune de 
informație culturală la zi.

16,50 Avanpremieră.
16,55 Publicitate.
17,00 Cîntece populare Interpretate 

de elevii Școlii populare de 
artă din București.

17,30 Prietenii lui Așchluță.
18,00 Istoria filmului sonor, 

și istorie.
Film
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LABORATOR

DE LITERATURA

COMPARATĂTn cadrul Universității diri București, la Facultatea de limbă și literatură română, s-a înființat un laborator de literatură comparată, sub conducerea prof. Al, Dima. Se vor cerceta teme de metodologie și teorie a literaturii comparate și probleme legate de difuziunea actuală a literaturii clasice și contemporane românești peste hotare.
i

In lumea actuală, modernă, sculptura de mici dimensiuni a devenit adesea bibelou, statuetă comercială, deoarece sînt sculptori care pornesc de la ideea confecționării de lucrări de agrement vizual, in scopul mobilării unui interior cu pretenții de lux. Sculptorii de tanagrale ai antichității au avut la bază aceeași viziune plastică, aceeași concepție ca și sculptorii de statuară. De aceea istoria le-a păstrat opera in patrimoniul culturii universale și n-a făcut nici o diferențiere între tanagrale și statui monumentale. De altfel și subiectele și cohținutul ideologic al realității vizuale au mers în sculptură pe planul superior al monumentalității artei grecești, pe planul creației de frumusețe abstractă.O expoziție Je artă finlandeză organizată nu de mult în București, care 
s-a bucurat de înțelegerea publicului, de o adecvată receptare din partea criticii, mi s-a părut semnificativă pentru sugestiile ei artistice, demnă de reflecții mai ample. Comentariile făcute cu ..ochiul artistului" asupra unor lucrări — comentarii pe care de aceea le propun atenției — sint deopotrivă studiu de atelier și opțiune pentru o anumită orientare a artei. Iată, de pildă, sculptura lui Heikki Konttinen , ea realizează dezideratul antic, pornind de la o formă plastică din natură, de Ia realitate. Iar această realitate e frumoasă pentru cel ce știe s-o privească. Ea nu e urită decit atunci cînd e văzută 
prost. Femeie în picioare și Fată mergând, statuietele cu care se deschidea galeria, reprezentau un sculptor și o sculptură cu posibilități de trecere la arta statuară. Să nu se creadă deci că această mică sculptură a- parține numai antichității. Viziunea ei, realitatea realizată plastic aparțin unui artist al timpului nostru modern. Căci. Heikki Konttinen aparține universalității actuale în primul rînd pentru că el păstrează vizibil legătura eu trecutul. Nici omul, nici natura nu cunosc în cosmos un moment ușor de izolat încît să nu mai păstreze nici o relație. între prezent și viitor și care să nu aibă nimic din trecut. Numai cataclismele pot distruge orice moștenire.Aceste două' statuiete în bronz lustruit reprezintă așadar o conștiință de sculptor, care socotește că sculptura este o artă care unește concepția și realizarea. Unitatea de forme de care dispune Konttinen în munca lui este ceea ce reprezintă pentru un popor, unitatea lui de limbă. Există aici o unitate de simțire care străbate vizibil, conștiința întreagă se distinge în execuție, fără ca sculptorul să devină un imitator al trecutului, fără să se înscrie în sfera experimentului gratuit care face adesea tabula rassa din tot ce a existat înainte.Caracterul de individualitate, de reprezentare formală și psihică a. omului, printr-o concentrare și simplificare de formă se relevau limpede și exemplar in Autoportretul aceluiași artist. Portretul merge spre tipizarea figurii omenești și de-

ține reale elemente expresive, un rezumat al biografiei și psihologici sculptorului. Infățișîndu-se In datele lui specifice, autorul se vrea înscris în tipologia unui popor, în caracterele vitale ale nordicilor, privind cu gravitate viața și cu spirit lucid.Sculptura de gen, intitulată Vizita 
la sat, descrie plastic o acțiune de moment : omul care duce în spate un animal are o figură concentrată, o liniște și o măsură în mersul lui. Un ciine sare pe genunchiul piciorului, ca o frunză căzută din copac și mișcată de vînt. Din această lucrare, ca și din altele, se pot deduce anumite linii de stil, anumite asemănări de ' tehnică, dar și deosebiri care nu contrazic unitatea de viziune. Konttlnen face parte, ca și alțl artiști finlandezi, din timpul în care lucrează, dovedind că stăpînește limbajul specific sculpturii finlandeze.Este, cred, o aspirație hotăritoare pentru destinul oricărui artist să
REFLECȚII PRILEJUITE DE 

0 RECENTĂ EXPOZIȚIE 
Olupte pentru ca prin opera sa să facă parte din timpul în care lucrează. De aceea, repet, sugestiile expoziției comentate depășesc cu mult cadrul ei. Ea devine in egală măsură pretextul definirii unor opțiuni artistice viabile.Subiect dintre cele rqai simple, ca să nu spunem banale, Comis voiajor înfățișează un om care poartă o greutate în spinare, cu senzația că nu duce nimic. Sculptură de gen, dar sculptură de sculptor, nici diletant, nici exaltat în prezentarea temei. Copilul și peștele mi s-a părut mai puțin izbutită. Gînditorul este frumos. Intitulat ca și celebra sculptură a lui Rodin, care și-a botezat astfel unul dintre cele mat puternice nudurî-statui, vedem uri om în mers, cu mîinile împreunate, punind parcă o întrebare. 11 reprezintă in fond pe artist, deși nu în marile Iui posibilități înainte definite.Sculptorul Ben Renvall completează galeria deschisă de confratele său cu statuete de mărimi felurite. Ne oprim în fața aceleia intitulate Jocul cu miinile. Un grup de două figuri reprezintă volumele corpului omenesc în formă și linii rotunde. De o plasticitate vie, de o simplitate ) liniștitoare, subiectul reprezintă o mișcare interioară a ființei umane. Un copil, Prim efort, vorbește despre însuși efortul artistului de a prezenta subiectul într-o mișcare compusă, ritmată. Mișcarea brațelor, picioarelor, corpul înclinat sugerează excelent exuberanța ființei umane la primele sugestii ale lumii. Lucrarea poate fi făcută și Ia mari, dimensiuni, dar. sint surprins că scuip— torul a plasat frumoasa statuetă de_ copil pe o suprafață plană, ca și’

„România-film" prezintă : „COPILUL SĂLBATIC"
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Producție a studiourilor franceze de Fr. Truffaut. Film distins cu ___________
Valladolid (Spania), 1970, Prix Meii es, 1970, Premiul special al juriului 

Trofeul de aur la Teheran, 1971

Teatrul Mic prezintă, în- tr-un spectacol simplu, e- sențializat. cu mult spațiu și in tonuri catifelate, o piesă despre dragostea pierdută, ura și iubirea re- aflate a doi soți din ziua de azi. Un bărbat matur (arhitect), și o femeie care a consumat și ea o experiență de viață ceva mai întinsă s-au despărțit din motive nu tocmai clare — suspiciuni, neînțelegeri surde, divergențe de principiu asupra relațiilor cu alții ~ se vede că nu $i-au organizat în consens traiul comun, iar acum stau față în față în ceasul aspru al rămasului bun. Șaptezeci de minute, un dialog nu lipsit de abilitate, dar Înțesat cu pedanterii de limbaj șl răsucindu-se în rotocoale mari, mici, mijlocii in jurul hotărîrii și neho- tărîrii soților de a traduce despărțirea In fapt, e mult, foarte mult, nu îndeajuns de dramatic, obositor chiar . vine și un moment cînd te întreb! cît va mai dura hărțuiala aceasta critică ce nu-i poate interesa, la un moment dat decit pe protagoniști în sfîrșit. bărbatul e in prag, femela ii aduce pușca de vină- toare. pe care el o uitase, și in clipa aceea răsună, în afara scenei, un foc de armăCa șl intr-o piesă ceho- vlană, împușcătura descoperă brusc o catenă tragică, prelungă si inițiază alta ; nu rezolvă situația, ci, dimpotrivă o agravează Un grup de oameni aj legii confruntă probele și e nevoit să proiecteze tn plan social, adică rapor- tînd la normele justiției, cazul — pînă atunci de dialectică a sentimentelor — pornind de la faptul, confuz, că femeia declară

a fi încercat, cu premeditare, să ucidă, iar bărbatul. care a fost, pare-se. rănit și s-a vindecat, susține morțiș că vina accidentului e a lui si numai a lui. Participăm la interogatorii. rechizitoriu, pledoarii, așteptăm sentința, cu un interes mult sporit fată de prima parte a pie-

nici el drama r rămași singuri, soții își reiau dialogul din care se întrevede că s-au iubit cu fervoare, totdeauna, că vor reface probabil căsnicia șl tă o a doua eroare de acest fel în viața lor nu va mai fi posibilă. de vreme ce cuvintele și-au recăpătat accepția lor reală ’ar ei. a-

Palme d'or la

cum ar fi vorba de un copil viu așezat pe o masă. Frumoasă, expresivă lucrare 1
Cinderella I nu arată aceleași virtuți. Polca, remarcată de unii ca o expresie interesantă, mi s-a părut, de asemenea, mai puțin realizată artisticește. Formele exagerat gon- flate și îndesate dau un efect de caricatură și grotesc. Desigur, se pot stabili înrudiri cu arta populară, dar nu întotdeauna aceste relații sînt în avantajul artistului. Adriana, portret de o- mare finețe de formă, de o ascuțime de psihologie, ne înfățișează un mare portretist în Ben Renvall. O ființă a cărei privire ai crede că este contrariată de ceva,- după. ce a rostit o vorbă și a închis gura. Capul Adrianei este un portret de spirit al sculpturii moderne, fără a avea nici pe departe contact cu portretul grec, cu cel al renașterii sau cu cel gotic. Ben Renvall iubește mișcarea. Ne înfățișează femei dânsînd. 

Tarantella, Fiametta dansează, Lauretta dansează aduc viziunea bucuriei de viață, a grației însăși și a eleganței. Tarantella este un dans în vîrful picioarelor, un corp cu forme plastice robuste. înfățișează un joc sănătos f și o atitudine de mirare și grație. S-ar părea că, uitîndu-te la o sculptură, ești- îndemnat să faci teorii estetice de esență filozofică și uneori sâ ajungi și la teorii fundamentale, cum s-ar exprima unii critici de azi obsedați de lecturi și absenți in fața o- perei de artă. Ochiul, sentimentul, emoția creează deseori o stare potrivită de meditație, fiindcă ochiul vede nu numai cu retina, ci și cu centrii, nervoși. Important.este însă ca gîn- durile ce le legăm de artă să nu ne ducă prea departe și să situeze prezentarea într-o zonă a speculațiilor e- femere și derutante. în Fata-înger subiectul rămine în realitatea vizuală a unui ochi încintat de jocul ființei umane, din care nu desprindem însă suficiente elemente de simbol. Cele două aripi sînt exterioare. Nici privirea, nici sentimentul nu ne duc ca gindu!1 la uri personaj mitologic. Statueta reprezintă o fată drăguță, căreia, i s-au. pus două aripi ca joacă. Dar Fata-îngtr are un subiect prea înalt, rămine pe un plan abstract, ceea ce mă face să o socotesc doar o statuetă agreabilă cu subiect profan. Alte tanagrale definesc mai comolex arta lui Renvall, și acestea sînt Fată și Fată pe mai. Apoi o nouă variantă a celei numite Cinderella II. Frumos capul, poza unei fete care stă natural și simplu, cu mîinile lipite de corp, cu capul ridicat, intr-un moment de reverie, ducind cu întreaga figură, spre un sentiment.de amintiri îndepărtate.. Solid și frumos construită. O notă de umor, parcă de satiră, o aduce Seriosul, cap cu.expresie concentrată în afară, cu finețe de foi mă. Ochiul acoperit lasă loc unei incertitudini și deschide viziunea spre caricatură.Arta finlandeză contemporană, așa cum a fost- ea -reprezentată în expoziția din sala Ateneului Ro- mftn. mi-a impus prin expresia • vitală a unei țări-, și a unei- culturi. Fără îndoială, considerațiile de față sînt fatal limitate. Nu afn avut aici prezența monumentelor, a sculpturii așa-zise mari, dar prin cei doi autentici artiști, Heikki Konttlnen și Ben Renvall, am primit suficiente sugestii spre a putea să trecem la aceste caracterizări. Ceea ce impresionează sînt eforturile artei finlandeze de a păstra cuceririle trecutului, înscriind însă cu energie și originalitate noi pagini Ia istoria sculpturii și picturii contemporane. Și dacă uneori criticii noștri par a se strădui să se reprezinte numai pe ei, uitînd că au de înfățișat mesajul unei arte, de data a- ceasta, în . pliantul de sală, Kaarlo Koroma își prezintă cu fidelitate și admirație colegii și ne convinge, printr-o expunere simplă și clară, că avem in fața noastră o expresie a unei țări și a unui mod de gindire și viață.Cînd operele de artă devin veritabili mesageri ai spiritualității, ai tradițiilor și specificului uriui popor putem afirma că autorii • lor și-au înțeles menirea, datoriile de artiști.Iată de ce rindurile de față le consider mai mult decit o simplă cronică Ia o. expoziție. Includ in ele, pornind de la un act de artă, premisele unor meditații mai generale asupra rolului artei, permanențelor ei.
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Oscar ELAN
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sentimentelor poate reveni cu succes, în primul rînd, artei ; arta e aici în elementul ei și-și poate desfășura larg aripile ; ori de cîte ori o creație oferă, fără vorbe mari și fără didacticism, soluții posibile unor probleme intime, ea exercită și o înrî- urire . etică pozitivă.
„Dragostea noastră"

de Silvia ANDREESCU 
și Theodor MĂNESCU

LA TEATRUL MIC

cronica dramatică

sei (deși și aici apăsați de prea multe discuții, cărora se întîmplâ să le mai pierdem șirul căci cazul e mereu dilatat verbal) și cînd avem impresia că problema se încheie, autorii Silvia Andreescu șl Theodor Mănescu răstoarnă din nou situația, tntr-un chip pirandelllan. dezvăluind că. de fapt, reprezentanții justiției erau medici cnerr.aț! să ,joace“ procesul ; in urma accidentului, femeia suferise un traumatism psihic, câpătînd un complex al vinovăției, din care nu-și mai revenea Teatrul jn teatru ca terapeutică morală nu încheie

mîndoi, și-au redobîndit încrederea in cuvinte și tn adevărMiza dramatică a lucrării (intitulată in volum ..Dragostea noastră moare odată cu noi") e mică și analiza psihologică nu forează în straturi adinei. Totuși piesa are o anume subți- rltne in tratarea eternului subiect al cuplului, ceea ce nu-1 lasă insensibil pe spectator. Și cum in viața cotidiană se [ntîlnesc atari intîmplări, cu oameni ce-și leagă și-și dezleagă destinele fără o resnonsabilita- te prea bine definită, sensul ei educativ nu este de neluat în seamă. Educația

Mînuind cu destulă dexteritate cinci personaje în- tr-un subiect voit nespec- taculos. cei doi autori au făcut o tentativă de analiză a acelor stări inauten- tice în care — ascunzîn- du-și sau ,. denaturîndu-șî din impulsuri negative a- fectele adevărate — oamenii își pot complica dureros existența pînă la consecința tragică ultimă.Construind echilibrat' șl cu poezie calmă spectacolul. interprets, regizorul Constantin Codrescu (și protagonist profund, serios si scenograf a) desene

lor pure și vaste, al liniilor înalte și al volumelor substanțiale) i-au înfățișat avantajos pe autori publicului bucureștean și, totodată, le-au dezvăluit, tocmai fiindcă spectacolul e reușit in transparența sa suavă, carența verbozității și a stăruinței în static. Oricît de adine s-ar vrea în intenție sondajul psiho- logic, încorporat in act teatral, el are nevoie de creșteri, descreșteri, coliziuni, evenimente (chiar și interioare) pentru a se putea revela memorabil. Altfel rămine in planu) relatărilor și afirmațiilor, ceea ce se întîmplâ in mare măsură cu piesa de față.Ce e mai frumos in a- ceastă reprezentare provine din jocul actriței Magda Popovîci, care are o feminitate gingașă și o admirabilă naturalețe a contorsiunilor sufletești. Volutele acestui joc diafan și, deopotrivă, plin. de înțelesuri sint ele însele poetice. Crisparea mindriei rănite, geamătul durerii înăbușite. ironia ce bravează în deșert, disperarea, puterea de a destăinui ceea ce părea că nu va fi spus niciodată trec toate prin scenă. în armonii inefabile, datorită veritabilei artiste care e. Magda , Popovic! Ion Manta. în stilul său caracteristic, de fermitate echilibrată, Nico- lae Pomoje, direct, exact, dar și cu subtilitate, reflexiv ș| Victoria Gheorghiu, adecvată (dar cu tonuri prea aspre, fără finețea ce-, lorlalți) se constituie. ca interpret! principali. într-o echipă și lasă. împreună, o amintire agreabilă.
Valentin SILVESTRU

sentiment.de
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PLENARA C. C. AL P. C. fi. DIN 28 FEBDDAR1E - 2 MARILE A INDICAT :

O cerință generală și de primă urgență:

REDUCEREA NORMELOR
DE CONSUM INDUSTRIAL
------------------ ANCHETA-SONDAJ

Pentru acest an, comparativ cu anul trecut, normele de 
consum aprobate prin planul de stat sau de către Ministe
rul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe generează o economie de peste 2,3 
miliarde lei. Aceasta relevă resursele existente în întreprin
deri în domeniul gospodăririi judicioase a materiilor prime 
și materialelor, reducerii cheltuielilor de producție. Totuși 
— așa cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. din fe
bruarie—martie a.c. — rezervele din economie în această 
privință nu au fost nici pe departe epuizate. Mai mult, în 
unele fabrici și uzine se tolerează încă risipa, se practică 
consumuri exagerate de materii prime și materiale, de ener-

A „SClNTEII"------------------
gie și combustibili, de utilități, care duc la umflarea pra
fului de cost, la scăderea rentabilității producției, contrar 
intereselor creșterii bunăstării poporului. în lumina indica
țiilor plenarei, centralele, întreprinderile au datoria să exa
mineze cu cea mai mare atenție și răspundere cauzele care 
provoacă nerespectarea consumurilor planificate, combâ- 
tîndu-se orice atitudine de automulțumire, să încheie rapid 
acțiunea de revizuire a normelor de consum, astfel încît, 
începînd cu trimestrul II al acestui an, să șe lucreze pretu
tindeni cu norme îmbunătățite. Cum acționează, deci, în 
practică, conducerile de fabrici și uzine, centralele indus
triale de resort pentru realizarea acestor sarcini majore sta
bilite de plenară ?

Un colectiv confirmă:

RENTABILITATEA SPOREȘTE SENSIBIL PRIN DIMINUAREA
CONSUMURILOR DE MATERIALE

FABRICA DE CELULO
ZA ȘI HIRTIE DIN DEJ, cunoscută pentru rezultatele consemnate pînă acum în domeniul utilizării judicioase a materiilor prime și materialelor, a energiei și combustibililor. Interlocutor i ing. .Mircea Șblea, directorul fabricii, cate ne-a .spus i— Muncitorii, inginerii și tehnicienii noștri, con- știenți de importanța sarcinilor stabilite la . plenara Comitetului Central al partidului,. demonstrează consecvent că reducerea 
consumurilor de materii 
prime și materiale nu a 
ajuns la punctul terminus/ 
că în acest domeniu există 
încă inepuizabile rezerve 
care trebuie puse în valoare. Ca atare, în acest an sîntem și mai... zgîrciți în privința consumurilor, decît în anul trecut, cînd 
s-a consumat cu 5 kg clor mai puțin la tona de produse față de normă, cînd consumul de sodă caustică 
a scăzut substanțial, des!

norma s-a redus în timpul anului de la 25 la. 22 kg pe tona de produse, iar consumul de colofoniu — adus din import — a ajuns la 19,4 kg pe tona de hîrtie, față de 22 kg planificate.
— Tindem să ne com

parăm cu cele mai bune 
rezultate obținute pe plan

viciului energetic, arăta că, față de primii ani de funcționare a fabricii, consumul de energie electrică la 1 000 lei productie-marfă a fost micșorat cu circa 700 kWh. „Și nu sîntem mulțumiți. Eu știu, de pildă, că am putea economisi mari cantități de

sumurilor de materii prime, materiale și utilități nu se reflectă în totalitate în diminuarea prețului de cost. Din ce cauză ?— In timp ce, in întregul proces de fabricație, se fac eforturi pentru materializarea unor soluții valoroase — relata operatorul

mondial — ne relata și tehnicianul Gheorghe Munca. Nu cu mult timp în urmă consideram că consumurile realizate de finlandezi,. cu tradiție. în a- ,ce;/șță-ramură, mai ales la săruri sodice, ar fi de neatins'. Acum, după ce a- cestea au scăzut de circa 
4 ori, ne aflăm la nivelul lor.Apreciind rezervele existente în vederea reducerii consumurilor de utilități, Ing. loan Ungur, șeful ser

combustibili gazoși, prin modificarea cazonelor de la centrala electrică, prin îmbunătățirea proceselor de ardere. "'Se",-risipește' "încă" ” energie ta mașinile de hîrtie din cauza șocurilor de tensiune. Avem proiecte îndrăznețe în acest sens, pe care le vom realiza in cadrul acțiunii de îmbunătățire a normelor de consum și, pe baza cărora, vom înregistra noi succese în această direcție".Totuși, economiile obținute prin reducerea con

chimist Nicolae Moldovan — unii risipeșc puțin cîte puțin si. pînă la urmă, vorba zicalei. ..ce se adună cu o mină se risipește cu alta". Altfel nu pot califica ceea ce am văzut la cei care se ocupă cu descărcarea celulozei. a lemnului. Noi, co
muniștii, organizația de 
partid, trebuie să educăm 
oamenii, întregul colectiv, 
pentru a nu admite’ sub 
nici o formă risipa, nici 
măcar aceea provocată de 
un simplu bec care arde 
in zadar.

Deci, nn nu hotărît ri
sipei ! Aceasta ar fi direcția de acțiune a colectivului fabricii din Dej, în zilele de după plenara C.C. a) P.C.R., îndreptată spre drămuirea cu grijă a consumurilor de materii prime și materiale, de energie și combustibil. Cei puțin jumătate din cele 60 de, măsuri tehnice și organizatorice elaborate recent — după cum ne spunea Vasilp Bidian, inginerul șef — vizează, Intr-un fel sau altui, diminuarea în continuare a consumurilor de materii prime, materiale și utilități. Pe această cale — în condițiile unor norme mo- bilizatoare, revizuite, continuii' îmbunătățite — co
lectivul fabricii și-a pro
pus să realizeze in acest 
an, peste plan, un volum 
de beneficii de cel puțin 
500 000 lei.

Alexandrii 
MUREȘAN corespondentul „Scînteii*

Altul demonstrează că:

PLANUL PARE MARE DOAR C1ND RĂSPUNDEREA ESTE PREA MICĂDe ce în alte unități nu 
se acordă Însemnătatea cuvenită revizuirii normelor de consum, lichidării • tuturor pierderilor în domeniul utilizării materiilor nrime și materialelor ? Ne referim Ia FABRICA DE ȘURUBURI DIN BACAU. Aici, cu un timp în urmă, am intîlnit un fapt neobiș
nuit : nimeni din conduce
rea întreprinderii nu a 
putut să ne vorbească cu 
precizie despre nivelul 
prețului de cost al produc
ției pe lunile ianuarie si 
februarie, despre evoluția 
consumurilor specifice. Cauza ? La această fabrică cheltuielile se' urmăresc trimestrial și nu lunar. De aceea și părerile au fost împărțite. Gheorghe Lun- 
geanu, directorul întreprinderii, ne spunea : „După

ritmul în care s-a desfășurat producția și după depășirile obținute, ne așteptăm la o reducere substanțială a cheltuielilor de producție". Mihai Popa, contabilul șef al fabricii, a fost însă de altă Dărere.
lui de cost este mare, ei 
răspunderea pentru buna 
gospodărire a materiilor 
prime și materialelor este 
mică. Consecința? în secțiile fabricii e destulă risipă. Aici, unde fiecare gram de metal ar putea fi transfor-

te capete ar putea fi utilizate Ia fabricarea piulițelor. dar mașina de presat, nou-noută. nedespachetată încă, la data investigațiilor noastre, stătea intr-o hală de la sfîrsitu] anului trecut.
FABRICADE ȘURUBURIDINBACĂU

„Cred că atît în lunile ianuarie și februarie, ca de altfel în întreg trimestrul I. cheltuielile Ia o mie de lei producție-marfă vor fi depășite cu cel puțin 36 lei față de plan. Și aceasta pentru că planul de reducere a cheltuielilor de producție este prea mare".Eronată părere ! Nu pla
nul de scădere a prețu-

matîn șuruburi de diferite dimensiuni, la tot pasul, prin curtea fabricii și prin ateliere, există încă metal aruncat la intimplare. Capetele rezultate de la debitarea barelor sînt împrăștiate prin întreprindere, iar oțelurile speciale pentru scule se distribuie în ateliere după... necesități. Multe din aces-

In fabrică, de cite- va zile. organizația de partid, muncitorii fruntași, maiștrii și inginerii ori- cepuți au trecut la treabă. Nu se împacă cu o asemenea situație. La plenara 
C.C. al P.C.R. din februa- 
rie-martie a.c. s-a subliniat, 
din nou. cu tărie, sarcina 
conducerilor de întreprin
deri, a organelor si organi

zațiilor de partid de a ac
ționa hotărît și neintirziat 
pentru a lichida pierderi
le materiale, pentru a revi
zui normele de consum — în așa fel incit acestea să asigure buna gospodărirea resurselor materiale, reducerea sistematică . a prețului de cost. Va reuși conducerea acestei întreprinderi băcăuane să traducă neîntîrziat în viață sarcinile majore privind diminuarea substanțială a cheltuielilor de producție — în primul rind prin îmbunătățirea normelor de, consum la metal și prevenirea risipirii acestei prețioase materii prime a economiei naționale ?

Gheorghe BALTĂcorespondentul „Scînteii”

ÎN DEZBATERE PUBLICA

Proiectul de lege privind înființarea, 
organizarea și funcționarea 

Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice si Sociale a României 

9

Parte integrantă a măsurilor de perfecționare « 
organizării, conducerii ți planificării activității eco- 
nomico-sociale, de îmbunătățire a fundamentării și 
elaborării strategiei de dezvoltare a întregii vieți so
ciale, de îmbinare a studiilor de prognoză pe termen 
lung cu planurile cincinale ți anuale, proiectul de Lege

privind înființarea, organizarea ți funcționarea Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice ți Sociale a 
României se inscrie organic în hotăririle Conferinței 
Naționale a partidului din iulie 1972. Tn legătură cu 
acest proiect de lege, publicăm azi cîteva din mate
rialele de dezbatere sosite la redacția ziarului nostru.

și de redactare

Iar al treilea arată:9
' "" 111 't...................................................

95 ARTIFICIILE CONTABILE" S1NT ÎNTOTDEAUNA DĂUNĂTOARE
Ne aflam, deunăzi, la FABRICA DE CONSERVE DIN FETEȘTI. Bine gospo

dărită. fabrica ar puica rea
liza beneficii mereu sporite, 
ar putea fi, în același timp, 
o sursă importantă de apro
vizionare a magazinelor i- 
limentare. Ar putea fi. dar deocamdată nu e. De ce ? — l-am întrebat pe directorul 
ei (ing. Constantin Adam). Pentru că... fabrica s-a în
vățat „de tinără" — este 
pusă în funcțiune de cițiva 
ani — cu pierderile.

Comisii venite de la Cen
trala pentru producerea și 
industrializarea legumelor 
și fructelor s-au obișnuit 
să facă cu generozitate ri
sipă de promisiuni și reco
mandări, înnegrind hirtia 
cu tot felul de programe, 
pînă in prezent insă fără 
rezultate palpabile. Nu de mult a fost întocmit un program de măsuri pentru lichidarea și prevenirea cauzelor care generează împrumuturi restante (peste 80 de milioane lei la începutul acestui an !). Ce conține în fapt acest „program" ? Nimic altceva de- clt lichidarea Împrumutu
rilor restante prin... ar’i-

\___ ______ _______

ficii contabile. Te freci la ochi și nu-ți vine să crezi. 
Dacă arunci la lada cu gu
noi ( intr-o formulare mai 
elegantă, „casezi") ambalaje 
devenite inutilizabile in va
loare de 4.2 milioane lei. 
produse declasate de »- 
proape 10 milioane lei în
seamnă, după autorii pro
gramului. că s-au lichidat

de părere ing. Traian 
Iliescu, director adjunct al fabricii. Centrala ne-a stabilit un plan de producție cu 58 milioane lei mai mare decît capacitatea maximă a întreprinderii, tn plus, dacă vom Utiliza, ca materie primă, soiuri de roșii ex- tratimpurii, cum se preconizează, prețul acestora, va fi de două-trei ori mai

care să evidențieze nivelul real al consumurilor specifice și prețul de cost al conservelor și nici nu știm unde să intervenim cînd se înregistrează depășiri. De altfel, nu s-au stabilit nici acum criterii precise de preluare a materiei prime, după procentul de materie uscată.Acum doi ani am avut
FABRICA DE CONSERVE DIN FETEȘTI

cauzele pierderilor, ale 
împrumuturilor restante ?Acoperind pagubele cu care și-a încheiat activitatea in 1972 (e mai convenabil să apelezi la punga statului pentru „modesta" sumă de 54 de milioane tei decît să lichidezi efectiv pierderile), centrata a perseverat în greșeli și în acest an. Să explicăm.— Modul cum a fost conceput planul pe anul 1973 nu prezintă garanția îndeplinirii lui ta toți indicatorii, deoarece n-a fost fundamentat științific — e

mare decît in plin sezon și nu vom putea realiza o producție rentabilă.— Urmăriți consumurile specifice 1— Nu. N-avem cum — răspunde ing. Stela Ene. Pentru că dacă înregistrăm materia primă cînd in‘ră in fabrică, nu facem aceiași lucru și cu produsele finite, pe care le evaluăm abia după cîteva zile, cînd Ie expediem la magazie. De aceea, nu putem stabili un raport riguros intre materia primă și produse.

curiozitatea să aflăm care 
este cauza depășirii chel
tuielilor dc transport plani
ficate. Era vorba de 1,5 milioane lei. Răspunsul a fost : „Ne aprovizionăm de la distanțe care depășesc cu 30—40 km prevederile din S.T.E." Și de atunci curba cheltuielilor a urcat neintrerupt. Dacă in 1971 numărul unităților furnizoare era de 34. In 1972 acesta a crescut la 102, distanța ajungind oină <a 200 km și. odată cu aceasta. s-au majorat cheltuielile cu 3,5 milioane lei. ci

fră care, potrivit aprecierilor reprezentanților centralei, va crește la 5 milioane în acest an. Ce-i de făcut 7 Cu artificii contabile și compromisuri patronate de centrală nu se va putea întrema „pulsul" fabricii sure o activitate eficientă. Anomaliile semna
late, intre care subliniem 
in mod deosebit lipsa dc 
organizare și risipa de ma
terii prime, precum și în
treg cortegiul de promisiuni 
din partea forului de resort 
trebuie grabnic înlăturate. Un lucru este clar Rentabilizarea Fabricii de . conserve din Fetești trebuie să devină cit mai repede fapt concret. Pentru aceasta. important este acum să se lase deoparte vorbele de prisos și să >e treacă neîntîrziat lă măsuri energice. Cadrele de conducere din fabrică și din Centrala de resort- trebuie să simtă pe deplin răspunderea pentru modul in care este gospodărită această tntreprindere a Industriei alimentare.

Lucian CIUBOTARU corespondentul „Scînteii* 
________ -J

Am citit cu deosebit interes proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, organ permanent de partid și de stat, cu caracter deliberativ, chemat să asigure elaborarea prognozelor referitoare la dezvoltarea țării și să dezbată proiectele de directive pe baza cărora se întocmesc planurile cincinale — într-un cuvînt, să contribuie prin întreaga sa activitate Ia elaborarea și înfăptuirea politicii economice și sociale a partidului și statului nostru.Fiind întru totul de acord cu reglementările de bază cuprinse în acest proiect, țin, totuși, să propun anumite îmbunătățiri, din care unele de ordin redacțional. Astfel, pentru a evita unele repetări, cred că 
ar fi indicată contopirea unor texte, ca de exemplu art. 3 cu art. 3 (în legătură cu mijloacele de realizare a atribuțiilor) și art. 10. lit. b cu art. 10, lit c (in legătură cu „ridicarea eficienței economice în toate domeniile de activitate").. Unele îmbu
nătățiri pot fi făcute și pentru mai 
buna corelare a principiilor funda
mentale, înscrise in capitolul I, cu 
reglementările de bază din celelalte 
capitole. Art. 3 precizează. bunăoară. că, In îndeplinirea atribuțiilor .. _.ce-i revin. Consiliul Suprem prezintă rapoarte, șțudii Și proiecte,; cu- . prinzînd propuneri cu privire la dezvoltarea economică și socială a țării. Comitetului Central al P.C.R., 'Consiliului de Stat și Marii Adunări Naționale. iar art. 1 alin. 2 statuează că activitatea Consiliului Suprem se desfășoară sub îndrumarea directă a Comitetului Central al P.C.R. și a Consiliului de Stat, prevederi ce nu sint reproduse decît parțial cu ocazia unor concretizări înscrise în capito-. lele următoare, ca, de exemplu, în art. 7 și art. 8. lit a.

In legătură cu hotăririle obligato
rii adoptate de Consiliul Suprem (art. 5), cu privire la organizarea și desfășurarea activității de prognozare (art. 6 lit. d). socotesc că ar trebui 
precizată natura lor juridică, tnte- meindu-se pe legi și decrete, s-ar. putea, la prima vedere, acredita ideea că nu au caracter legislativ, că, fiind luate pe baza și pentru aplicarea legii, sînt numai acte normative cu caracter administrativ.O inadvertență pare să existe Intre prevederile alineatelor b și c ale art. 8, în primul text arătîndu-se că. Ia elaborarea proiectului planului național .unic, de către Consiliul de Miniștri, Consiliul Suprem „conlucrează" cu acesta, iar în al doilea text statuîndu-se că, după întocmire, proiectul de plan este prezentat de Consiliul de Miniștri Consiliului Suprem. spre a se pronunța dacă trebuie sau nu îmbunătățit. Socotesc 
că. fiind vorba de conlucrare, nu se 
poate afirma că proiectul de plan 
se elaborează numai de către Con
siliul de Miniștri, incit o avizare ul
terioară de către Consiliu! Suprem 
nu pare a șe justifica, eventualele 
îmbunătățiri puțind ti făcute de am
bele organe în procesul întocmirii a- 
cestui proiect. Legat de aceasta, cred 
că ar fi util să se precizeze natura, 
raporturilor intre Consiliul dc Mi
niștri și Consiliul Suprem, arătîndu-se. totodată, sensul și conținutul

noțiunilor folosite (conlucrare, control, sprijin sau îndrumare).La ari. 12 ar fi indicat să se specifice mijloacele prin care Consiliul 
Suprem poate organiza sondaje ale 
opiniei publice. Ar fi folositoare, după părerea mea, crearea unui ini'5' stilul specializat în această problemă, cum există In alte țări.Referitor la secțiunile de specialitate ale Consiliului Suprem (art. 20), propun să se formeze o singu
ră secțiune pentru nivelul de trai al 
populației, care să includă bunurile de larg consum (lit. e). comerțul interior și prestările de servicii către 
populație (lit. j). Cit privește turis
mul, dată fiind importanța sa cres- cîndă atît în creșterea venitului național, cit și în dezvoltarea multilaterală a. legăturilor cu alte țări, pro
pun să constituie obiect unic de pre
ocupare pentru o singură secțiune.

O secțiune aparte cred că ar trebui organizată, încă de la început, pentru ocrotirea familiei, femeii și copilului. avînd ca obieot de preocupare întregul ansamblu de măsuri de securitate socială luate în acest sens de statul nostru- socialist, cele privind asigurarea funcțiilor demografice ale familiei.Pentru asigurarea timp util a comisiilor lucru (art. 24), aș propune constituirea unui grup permanent de colaboratori externi, format din cei valoroși niile de propune sărcinat Consiliului Suprem și asigurarea a- plicării măsurilor adoptate (art. 27), ai cărui caracter esențialmente administrativ este evident, să se prevadă și constituirea unui aparat de specialitate propriu, cu un efectiv restrins. care să asigure continuitatea lucrărilor secțiunilor de specialitate;

inclusiv înfăptuirii și educativeformării în temporare demai specialiști din toate dome- activitate. De asemenea, aș ca. pe lingă secretariatul in- cu pregătirea dezbaterilor

Dan GRAN1ATOVICI procuror la Procuratura Generală
Propun o mai largă participare 

a județelor la activitatea 
noului organism

■. ■; f.'l ' .Crearea Consiliului,, Suprem al . - Dezvoltării Economice și Sociale a României, așa cum este concepută în proiectul de Lege, se înscrie organic, după părerea mea, in complexul de măsuri privind ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a fundamentării și elaborării opțiunii lor privind evoluția țării, a întregii activități de întocmire a planurilor Unice de dezvoltare economi- co-socială. Faptul că acest consiliu este conceput ca un organism deliberativ și că ei va fi investit cu largi atribuții și răspunderi va da posibilitatea ca. paralel cu dezvoltarea de ansamblu a economiei noastre naționale, să se practice o cit mai judicioasă strategie de dezvoltare multilaterală a tuturor județelor tării. Astfel, atribuția acordată acestui organism de a elabora prognozele dezvoltării României, concomitent cu sarcina de a asigura îmbinarea organică a acestor prognoze cu planurile cincinale si anuale, îi dă posibilitatea să transpună in viață studiile de prognoză întocmite. să definească perspectiva dezvoltării tuturor ramurilor economiei naționale, a fiecărui județ in parte, să influențeze și să corecteze, pe parcurs, prevederile inițiale in funcție de condițiile concrete ale fiecărei perioade.
Ținind cont de faptul că acestui 

organism i se atribuie sarcina dc a 
intocmi programul de dezvoltare de 
lungă durată a economici noastre, 
cred că ar fi normal ca tot el să fie 
împuternicit cu elaborarea directive
lor de dezvoltare a economici noas
tre naționale pe o perioadă de 5 ani, 
directive care să fie supuse dezba
terii Comitetului Central și apoi con
gresului partidului. De aceea, con
sider că la capitolul II din proiectul 
de Lege, după punctul A să se in
troducă un punct B intitulat „Cu pri
vire la elaborarea directivelor", 
după care să urmeze sarcina cu pri
vire Ia planificare. Introducerea a- cestui capitol ar da acestui Consiliu

■.Suprem. posibilitatea ca, eoncomltenl cu elaborarea prognozelor, să asigure menținerea unor ritmuri înalte ds dezvoltare a economiei noastre naționale. in concordantă cu resursele materiale și umane posibile a £i utilizate in fiecare etapă ouprinsă In programul de prognoză.In contextul atribuțiilor ce-i revin, consider că prevederea prin care se stabilește că consiliul va dezbate proiectele de directive cu privire la planurile cincinale în profil teritorial este deosebit de importantă. Participarea Ia acti
vitatea acestui organism a unui 
număr dc reprezentanți aleși ai 
poporului, adică de deputațl, care cu
nosc bine realitățile din zonele țării 
unde trăiesc, va permite, după pă
rerea mea, o dezvoltare mai echita
bilă a tuturor județelor țării, va ajuta 
județele in stabilirea acelor măsuri 
care să asigure o valorificare mai 
completă a tuturor resurselor de 
care dispun, realizindu-se în același 
timp o înaltă eficiență economică. Dar această participare a deputaților Marii Adunări Naționale nu este suficientă. Pentru ca Consiliul Suprem să poată pune mai bine în valoare întregul potențial a! fiecărui județ, 
consider că ar fi normal ca acestea 
să fie reprezentate în componența 
consiliului și printr-o serie de specia
liști. dc activiști dc partid și obștești. 
De aceea, propun ca la art. 13 din 
proiect să se mai introducă încă un 
alineat — h — care să prevadă : 
„Membri reprezentanți ai fiecărui 
județ desemnați de consiliul jude
țean al Frontului Unității Socialiste". In acest fel. reprezentanții județelor vor putea să-și aducă mai direct și mai util contribuția la asigurarea valorificării potențialului economic al acestora. în ansamblul întregii țări.

Ing. Radu MANOLIU secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

La S.AA.A. Scornicești, județul Olt,- pregătirile pentru campania lucrărilor de primăvară s-au terminat. Toate tractoarele, semănătorile, agregatele și utilajele sint pregătite pentru a începe lucrul
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Incursiune

OAMENII REAȘAZA
MUNȚI

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN R. P. CHINEZA

cu ca fie pe
în „Su- întreaga

și uniți, asemenea incit sînt munți sau vieții unei

noua ac- să dove- o dată in- mani-

O legendă străveche devine realitate:

vine încă constant 100 de

REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB
In China este adeseori evocată străvechea legendă a acelui temerar care și-a propus să mute un munte din loc. Cînd un „înțelept" l-a avertizat că puterile o- mului sînt prea mici pentru a birui un munte, el i-a răspuns: știu, dar muntele nu mai crește, în timp ce puterile mele sporesc prin ale copiilor mei. ale copiilor copiilor mei, care vor continua munca începută de mine, iar toate a- ceste puteri laolaltă vor izbuti, pină la urmă, să-l biruie.Ce-i atrage oare mai mult pe oamenii Chinei de azi în această legendă ? Năzuința, pe care atit de viu o exprimă, de a supune natura voinței omului sau încrederea nelimitată în forța umană ? Poate că și una și alta. Fapt este însă că în condițiile socialismului, oamenii Chinei, cu a- devărat liberi și-au sporit în măsură puterile, In stare să mute rîuri în decursul singure generații....Este ceea ce ne-a apărut limpede vizitând complexul lucrărilor de irigații și îmbunătățiri funciare din județul Lin-sien, provincia Honan, în nordul Chinei.Străbatem cu mașina a- ceastă regiune, așezată la poalele munților Taihang, iar în fața noastră se deschide o impresionantă panoramă : pe zeci de kilometri, pantele repezi ale muntelui au fost transformate în terase, încinse briuri de piatră, pentru pămîntul terasat să nu dus Ia vale de ploi. Iar aceste terase se desfășoară, din treaptă în treaptă, ogoarele, brăzdate de liniile desenate parcă cu rigla ale canalelor de irigație. In lumina vie a amiezii, culturile luxuriante etalează o simfonie de culori — de la verdele crud al orezului, la verdele negru al bumbacului sau galbenul porumbului copt. Iar oamenii — vîrstnici și tineri, mai ales tineri — mișeîndu-se pe întreaga întindere a cî'mpu- lui, pe care execută cele mai diferite lucrări, de la îngrijirea culturilor pînă la recoltat sau întreținerea canalelor de irigații, însuflețesc peisajul, îl fac să freamăte de viață.Aflăm de la însoțitorul nostru, tovarășul Ciu Iung- Su, vicepreședintele Comitetului revoluționar al județului, că, numai cu 10 ani în urmă, aceste locuri ofereau priveliștea de*i<țlantȘ'- 

e unor pante golașe, erodate, de pe care nu se obțineau decît niște recolte derizorii. Pămîntul și oamenii sufereau greu din pricina lipsei de apă, care aci era mai prețioasă ca ■uleiul. Se povestea aci o întâmplare din trecutul îndepărtat al Chinei — că odată, înaintea unei sărbători, un bătrîn a plecat în zori să caute apă pentru tradiționala mînca- re de colțunași și nu s-a Întors decit la asfințit, iar nora sa, ieșindu-i în întâmpinare, i-a răsturnat din greșeală vasul plin, cărat cu atîta trudă. De disperare, ea s-a spînzurat, iar bietul bătrîn s-a dus în lume. Reală pe de-a-ntre- gul sau, poate, legendă, întâmplarea dezvăluie sugestiv în ce termeni se pu-

nea problema apeî în aceste locuri.încercările de a găsi surse de apă n-au lipsit în trecut. Oamenii au săpat puțuri adinei, au construit rezervoare. Dar toate acestea se dovedeau simple paleative ; în ani mai sece- toși, apa din rezervoare seca pină la ultimul strop. Din primii ani ai instaurării ei, puterea populară și-a propus găsirea unei soluții radicale pentru problema a-

munții pentru a-i deschide drum. Uniți in comunele populare, locuitorii județului au dobîndit forța necesară pentru a păși la o o- peră de o asemenea amploare.Lucrările complexului sistem, denumit „Steagul roșu", au început în primăvara anului 1960 și au durat 10 ani. în acest răstimp au fost săpați circa 1 500 km de canal, au fost nivelate 1 250 de creste, să-

suflețiți de lozinca „să reașezăm munții și apele", au luat parte la lucrări peste 40 000 de membri ai comunelor populare, și nu numai ei. N-a fost locuitor al județului care să nu fi participat în vreun fel — inclusiv copiii care veneau și ei să ajute, după orele de școală.Gazdele noastre ne conduc la cîteva din punctele nodale ale construcției. Iată-ne la Tunelul Tinere-

pei, văzînd în aceasta cheia pentru ridicarea regiunii din starea de sărăcie și mizerie în care vegeta. Inițiativa locală a născut un plan îndrăzneț : aducerea din provincia învecinată, Șan-si, a apelor rîului Ciang-ho. Aceasta însemna nu numai a săpa o nouă albie rîului, dar și a tăia

pate în stâncă 134 de tuneluri, construite 150 de apeducte peste văi și prăpăstii. Pentru toate acestea au trebuit să fie deplasați circa 16 400 000 mc de pămînt și piatră — cam tot atit cit ar fi fost necesar pentru construirea a 4 000 km de șosea lată de 4 m pe un rambleu de 1 m înălțime. In-

în noua sa albie de piatră, apa își continuă drumul, iradiind pînă departe, prin canalele secundare, puterea ei dătătoare de viață

tuluî, numit astfel în cinstea constructorilor săi — numai tineri — băieți șî fete. De la gura tunelului, unde am ajuns ureînd sute de trepte tăiate în stîncă, ni se oferă o largă perspectivă, înglobînd deopotrivă vechea albie a rîului, acum secată, cît și noul lui curs — canalul săpat în acest loc chiar în peretele muntelui și susținut în partea cealaltă de un parapet de piatră, a cărui înălțime și soliditate ne amintesc de Marele Zid. Străbătând tunelul — lung de 616 m, lat de 6 m și înalt de 5 m, apa ajunge în cealaltă parte a muntelui și-și continuă drumul, în noua sa albie de piatră, peste cîmpii, iradiind pînă departe, prin canalele secundare de irigație, puterea ei binefăcătoare, dătătoare de viață.Urmîndu-i firul, ajungem într-un punct unde o vale foarte adîncă și prăpăsti- oasă, ce trebuia traversată, 
a pus constructorilor probleme dificile. Soluția a fost găsită în construirea unui apeduct, suspendat la o înălțime de 24 m deasupra apei pe solizi piloni de piatră și care îndeplinește totodată funcția de pod pentru vehicule și pentru pietoni. Cît de bine își îndeplinește această din urmă funcție — ne spune cu umor însoțitorul nostru — se vede și din faptul că tn- tre tinerii din cele două sate aflate la capetele apeductului, altădată complet izolate din cauza Imposibilității de a comunica, s-au încheiat în ultimul timp mai multe căsătorii.O sugestivă 'expoziție ganizată în orășelul de ședință al județului și

film documentar vizionat seara la cinematograful din localitate ne-au adus înaintea ochilor întreaga desfășurare a asprei bătălii pentru transformarea naturii, pe care au susținut-o cu atîta succes locuitorii aees- tui ținut. Cunoaștem cu a- cest prilej și pe comunistul Ien lang Ciu, care a condus cu curaj și pricepere periculoasa operație de îndepărtare a stâncilor dislocate ce amenințau să se prăvălească, și faimoasa grupă a fetelor „de fier", care s-au temut să înfrunte ficultățile săpării unui nel subteran, la 60 de tri adincime. Dar mai ne impresionează modalitatea în care s-a lucrat, simplitatea mijloacelor folosite. Miile de țărani, membri ai comunelor populare, n-au dispus de utilaje moderne. Ei n-au avut la îndemînă decît uneltele lor simple, țărănești. Prăjinile și frînghiile le-au slujit drept macarale, lopețile și tîrnăcoapele — drept excavatoare, coșurile de nuiele și de cele mai multe ori umerii — drept mijloace de transport. Ei singuri au produs, din resurse locale, tot ce le-a fost necesar pentru construcție. Cu atât mai mult iese în evidență în aceste împrejurări eroismul acestor oameni, dinamizați de chemările Partidului Comunist Chinez, voința lor de 'a-și clădi prin forțe proprii o viață mai bună.Alături de zecile de mii de constructori, retrăim momentul emoționant, imortalizat pe peliculă, cînd au fost ridicate stăvilarele, iar apa a năvălit tumultuoasă în albia canalului principal. O explozie de urale și ovații întâmpină primul șuvoi. Bătrînii privesc apa ca pe o adevărată minune : unii o sorb din mîinile făcute căuș, alții își stropesc cu ea obrajii, grupuri de tineri sărbătoresc izbînda prin ritmice bătăi de gong. Aveau cu toții conștiința clară că trăiesc un eveniment care avea să schimbe cu totul și înfățișarea locurilor, și viața oamenilor.Cîteva date ne pot ajuta să înțelegem și mai bine ce a însemnat construirea acestui sistem gații pentru județ, înainte, suprafața irigată nu depășea 670 ha, acum ea se ridică la 40 000 ha. Județul care în trecut nu putea asigura hrana locuitorilor săi produce acum cu mult peste nevoile proprii, livrînd statului anual peste 22 500 000 kg cereale. Apa canalului este folosită nu numai pentru Irigații, ci și pentru punerea în funcțiune a numeroase hidrocentrale care au adus lumina electrică în multe sate și au dat posibilitatea mecanizării unui șir întreg de lucrări. Toate acestea au stimulat și dezvoltarea industrială. Județul, altădată total lipsit de industrie, dispune acum de circa 40 unități pentru producerea de unelte agricole, îngrășăminte fosfatice, materiale de construcții etc.Dintr-un ținut al sărăciei și disperării, Lin-sien s-a transformat într-un prosper — imagine toare a vieții noi ce rește în satele Chinei

LA KARNAK

de iri- Dacă

Seara, cînd căldura din timpul zilei își pierde intensitatea și o adiere răcoroasă începe să se simtă dinspre întinderile nesfîrșite ale deșertului, numeroși turiști sosiți pe meleagurile Egiptului se îndreaptă spre piramidele de la Gizeh. Automobilele se scurg într-un șir a- .proape continuu pe șoseaua care leagă orașul Cairo de faimoasele monumente milenare, trecind pe lingă construcții noi, impunătoare, pe lîngă restaurante sau baruri cu reclame strident luminate. Privirea proaspeților sosiți se oprește însă mai puțin asupra acestora, căutând în schimb cu a- viditate vestigiile Egiptului faraonic, care au fascinat imaginația atîtor generații cu măreția și misterul lor. Le descoperă cu numai cîteva sute de metri înainte de sosire, cînd, după clădirile ascunse în semiîntuneric din stânga șoselei, se profilează sub lumina reflectoarelor monumentala și severa siluetă- a marii piramide a lui Keops. Aici, în preajma uriașei construcții a piramidelor lui Kefren și Mikerinos, a Sfinxului, numeroși turiști asistă .seară de seară la impresionantul spectacol „Sunet și lumină", trăind timp de o jumătate de oră întregul drum al unei civilizații de mii de ani. Aici se află, din aprilie 1961, cînd a avut loc primul spectacol, locul unde începe sau se sfîrșește contactul fiecărui vizitator cu vestigiile Egiptului antic. Iată

prin mileniiInsă că de cîteva săptă- mîni, R.A.E. s-a îmbogățit cu un nou spectacol de acest gen și mai grandios, care lărgește considerabil posibilitățile de cunoaștere a bogatei sale moșteniri culturale. Este vorba de spectacolul „Sunet și lumină" de la Karnak, inaugurat în neoficial med tem, nistru formațiilor, preciat de întreaga presă egipteană ca un eveniment de cea mai mare importanță în viața artistică și culturală a țării. După strămutarea renumitelor monumente nu- biene, scriu ziarele, după începerea lucrărilor de salvare a templelor de pe insula Philae, țiune dească teresulfestat de autorități pentru păstrarea și punerea în valoare a tezaurului vechii civilizații egiptene. Templele de la Karnak alcătuiesc, alături de piramidele de la Gizeh, cel mai reprezentativ și mai impunător monument al Egiptului antic, un imens muzeu în aer liber. Construcția lor a început cu mii de ani înaintea erei noastre, în timpul dinastiei a IlI-a și a continuat în epoca imperiului de mijloc și a noului imperiu, făcînd din vechea capitală a Egiptului o adevărată minune a lumii antice. Pe vremea înfloririi Thebei, „orașul cu o mie de porți", intrarea la templul lui Amon era

mod de dr. Moha- Abdel Kader Ha- vicepremier, mi- al culturii și in- spectacol a- Templul de la Karnak și cede intrarea precedată de o alee lungă de 2 kilometri și un sfert, străjuită de sfineși. Sala cea mare, care se întindea pe o suprafață de 5 500 de metri pătrați, dispune de 134 de coloane, din care 12 au o înălțime de 21 de metri și o circumferință de 15 metri. In partea superioară a unei astfel de coloane încăpeau aproape persoane.Pentru a reda net și lumină" măreție a Karnakului de odinioară, specialiștii au folosit' circa 100 de kilometri de cablu electric și un număr imens de reflectoare. Ei nu și-au limitat amenajările numai la templul propriu-zis, ci le-au extins și asupra împrejurimilor cu palmieri, pe o suprafață de 32 de ori mai mare decît cea pe care o ocupă piramida cea mare de la Gizeh, reușind să ofere astfel o imagine amplă a mediului în care a luat naștere și a înflorit acest centru al civilizației egiptene. Autorii proiectului au împărțit, de asemenea, spectacolul în două părți distincte t o

aleea sfincșilor care presa principală’primă jumătate de or în cursul căreia turiștii vor parcurge sălile marelui templu și vor lua cunoștință de arta monumentală a acestuia, de rolul jucat de diverși faraoni în construcția lui, și o altă jumătate de oră cînd aceiași vizitatori, a- șezați pe platforma din fața „lacului sfînt", vor asculta istoria întregii antichități egiptene.Spectacolul a fost înregistrat în limbile arabă, engleză, franceză și germană. La el vor putea a- sista circa 700 de spectatori. Zilnic vor fj cîte două spectacole succesive, în limbi diferite.Realizarea proiectului „Sunet și lumină" de la Karnak a început în anul 1968 și a costat 700 000 de lire, sumă ce urmează a fi recuperată în aproximativ cinci ani. Inaugurarea oficială a spectacolului va avea loc la mijlocul lunii martie, în prezența a numeroși reprezentanți ai vieții artistice și culturale egiptene și a unor înalți oaspeți de peste hotare.
Nlcolae N. LUPU

Sărbătorirea a 300 de ani de la moartea Iui Moliere a reamintit unui public larg în Franța cit de actuală a rămas opera scriitorului. Spectacolele și manifestările omagiale au repus în lumină o temă importantă a operei lui Moliere : medicina timpului său. „Bolnavul închipuit". „Doctor fără voie" au fost prezentate la televiziune sau pe scene, iar o expoziție ilustrînd stadiul medicinii în urmă cu trei secole a fost deschisă în foaierele unui teatru parizian.Desigur, moravurile și oamenii au evoluat, medicina — considerată de Moliere ca o „artă a înșelătoriei" — a devenit o știință, iar medicul este un personaj respectabil în societatea contemporană. Dar teama în fața bolii, neliniștea omului în fata suferinței au rămas aceleași. Poate chiar mai mult decît în secolul lui Moliere. omul epocii moderne este pindit la tot pasul de maladii, de accidente, de depresiuni provocate de ritmul accelerat al vieții, de zgomotul, poluarea. agitația trepidantă a marilor aglomerații urbane etc.
„Societatea de consum produce cel 

puțin tot atâția bolnavi cit producea 
societatea sclavagistă — declară un celebru medic parizian. Dar spre deo
sebire de oamenii antichității, noi. 
cei de azi, ne aflăm in fața unei 
primejdii suplimentare : medicamen
tele". Paradoxală și spirituală, această afirmație este pe deplin întemeiată. OmuJ contemporan se bucură într-o serie de țări ale lumii de asistență medicală calificată, de spitale, laboratoare și de o varietate de medicamente necunoscută în trecut Dar în proliferarea produselor farmaceutice există nu numai avantaje, ci și dezavantaje. Pentru cea mai vagă durere de cap, farmacistul iți poate oferi zece antinevralgice diferite. Efectul este combătut, dar nu și cauza reală 
a maladiei, dacă de o maladie este vorba.Evoluția terapeuticii este atit de rapidă incit trei sferturi din medicamentele prescrise astăzi de medic nu existau în urmă cu cinci ani. Dar printre aceste inovații terapeutice se află și numeroase produse ineficace, care pot induce uneori în eroare pe medicii neavizați sau neatenți. Revista „Medicina mondială" scria recent că din primele zece produse care obțin cea mai mare cifră de afaceri, patru Bînt considerate de

specialiști ca foarte discutabile, chiar dubioase.încă nu se stinsese ecoul tragic al Thalidomidei, din cauza căreia mii de copii s-au născut cu tragice malformații, cînd un alt produs, un banal articol igienic — talcul Morhange— a fost acuzat pe bună dreptate de moartea a zeci de sugari. Pentru că, din dorința de a lansa pe piață un produs „mai eficace", la praful de talc s-a adăugat hexaclorofen în cantități exagerate. Concurența, goana după profituri acționează în industria medicamentelor ca și în oricare altă industrie, reușind să eludeze chiar legislațiile cele mai

bo“, lipsite de efect, dar prezentate într-un ambalaj publicitar care impresionează nu numai pe bolnav, ci chiar și pe medic. Promotorii respectivi știu că dintotdeauna sugestia Și autosugestia au contribuit în- tr-o anumită măsură, dacă nu la vindecarea bolii, cel puțin la ameliorarea stării psihice a bolnavului. S-a și lansat o „modă farmaceutică", pornindu-se de la ideea că pilulele de culoare galbenă ar avea un efect sugestiv mai mare în acest sens decît cele de alte culori !Dacă pacienții sînt liberi să ceară aproape indiferent ce fel de doctorie, medicii au în schimb datoria să

spectatori

Ada GREGORIAN

■'

ținut grăi- înflo- popu-
adult nu produce decit oxi- necesar pentru... doi oa-

Cu prilejul aniversării a 500 de ani de la nașterea lui Nicolaus Copernic, în orașul polonez Olsz- tyn a fost inaugurat un planeta-

va acoperi niciodată cu Aceasta, pentru că sub de asfalt vor fi așezate cabluri pentru încălzire.
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PUBLICITATE ECOLOGICA

ȘOSEA ÎNCĂLZITAîn apropierea orașului belgian Namur se construiește în prezent un pod, a cărui parte carosabilă nu se gheață, stratul două Sonde speciale, aflate din loc în loc, care vor măsura, în permanență, temperatura și umiditatea aerului sînt legate de un dispozitiv automat ; atunci cînd apare primejdia formării unui strat de gheață, este pusă în funcțiune instalația de încălzire.
Pentru a spori vînzarea de automobile în Elveția, firma vest- germană „Volkswagen" a recurs la o reclamă originală, cu substrat... ecologic. în anunțuri, care apar pe

pagini întregi ale principalelor ziare elvețiene, se arată : „Pentru fiecare mașină „VW" vîndută, plantăm un copac tânăr, sănătos". Replicind, cei ce se ocupă în țara lui Wilhelm Tell de protejarea mediului înconjurător au declarat că seducătoarea ofertă a firmei este lipsită de efect practic. întru- cît un automobil de capacitate medie consumă, atunci cînd stă pe loc, dar cu motorul pornit, de 600 de ori mai mult oxigen decît un om aflat în repaus, în timp ce un copac genul meni.

riu. Aici, circa 200 de pot urmări, pe bolta cupolei, proiecții reprezentând cerul așa cum se vede el dintr-un punct de observație în Polonia sau în Arctica. De asemenea, se pot urmări trasee ale unor comete și meteoriți, precum și faze ale răsăritului șî. apusului Lunii și Soarelui. O deosebită atracție a noului planetariu constă în faptul că spectatorii pot vedea Pămîntul așa după cum îl observă cosmonauții aflați pe un traseu cosmic.
PLANETARIUL 
DIN OLSZTYN

ȘOPÎRLE URIAȘEȘopîrla Komodo — cunoscută șî sub denumirea de varan — care trăiește în insule ale Indoneziei se hrănește cu mamifere, printre care și porci mistreți. Ea atinge lungimea de 4.5 m. Recent. cîteva

500 de reviste rezervate corpului medical. Aceste reviste, foarte numeroase (raportul este de aproximativ o revistă la o sută de medici !) își impart enormul buget al publicității produselor farmaceutice, buget care însumează cifra 70 milioane de franci anual, unul din motivele pentru care țul medicamentelor crește în artificial. Dar, mai mult decit publicitatea are un efect negativ a- supra pacienților și medicilor, con- centrînd în mod exagerat interesul lor asupra unor produse care iși ascund adeseori inutilitatea în spatele unei reclame abile și înșelătoare.

de Iată pre- mod atit,

neutralizarea unui medicament către celălalt, fie prin potențiali-zarea exagerată a unor efecte.Nu demult, cunoscuta revistă franceză „Paris Match" publica, sub titlul „Aceste medicamente curente vă pot amenința viata", un articol dedicat consumului abuziv de medicamente. „Medicii francezi — se arăta în articol — sînt înspăimîntati de numărul de accidente survenite la bolnavi care pretind să se îngrijească singuri, cu medicamente alese de ei, ceea ce 
a dus la rezultate grave : erupții cutanate, boli ale sîngelui, cangrene ale rinichilor, intolerante si alergii diverse. Se poate chiar muri dintr-un

De la „Bolnavul închipuit" la o maladie reală:

ABUZUL DE MEDICAMENTE
S Cercetători și savanți avertizează ® Impostura în tablete & Culoarea galbenă ajută 
contra durerii? ® O doctorie împotriva doctoriilor: sfatul și responsabilitatea medicului

severe. Cu atât mai mult, cu cît un medicament cu adevărat nou și eficace se naște extrem de dificil, după cercetări și experiențe îndelungate, foarte stricte, după minuțioase verificări, testări și experimente pe animale, cu maximum de prudență necesar, înainte de a se trece la aplicarea pe om. Conform unui studiu, de Ia ideea unui medi- cam°nt nou și pînă la punerea lui pe piață se poate scurge o perioadă de 7—9 ani.Pentru că unor firme nu le convine să renunțe la o cercetare întreprinsă și, mai ales, la sumele de bani investite în ea, procesul continuă chiar dacă expertizele dovedesc că noua doctorie este mai mult sau mai puțin ineficace. Și astfel apar așa-numitele medicamente „place-

stăvilească tendința spre o anumită maladie ce se conturează tot mai distinct : excesul medicamentos. Din păcate însă, unii medici cedează insistențelor pacientului, știind că bolnavul este adeseori cu atit mai mulțumit cu cît i se recomandă mai multe medicamente. Să achiți o consultație medicului care nu-ți prescrie decit o singură doctorie sau poate nici măcar atâta, doar citeva reguli de viață ? — cum vine asta, se întreabă asemenea pa- cienți 1 S-a mai constatat că un medicament nou și scump inspiră mai multă încredere decît unul bine cunoscut și ieftin.Publicitatea — sau mal pe șleau spus, ostentativa reclamă comercială — are un rol esențial în acest sens, In Franța, de exemplu, apar peste

Intr-o carte apărută In aceste zile la Paris, profesorul Jean Bernard analizează mecanismul industriei farmaceutice private, arătând că o mare parte a activității acesteia se ocupă de forma și aspectul produselor, de ambalaje și prezentarea comercială, avind astfel un caracter parazitar, extraștiințific și extrame- dical.In fața întrebării : sînt necesare medicamentele ? — răspunsul este evident afirmativ. Dar cu nuanțe 1 Profesorul Paul Lechat, directorul Institutului de farmacologie din Paris, declara categoric : „Medicamentul absolut inofensiv este o iluzie". După părerea aceluiași profesor, există o legătură între incidența efectelor nedorite și numărul de medicamente utilizate, fie prin

medicament luat la întâmplare, după bunul plac al fiecăruia, gîndind că acesta i-ar putea face bine," Revista franceză arăta că chiar și medicamente din cele mai obișnuite, cum sînt aspirina, fenacetina. piramido- nul. antibioticele și sulfamidele. la- xativele, pot provoca dezastre.Astfel, folosirea abuzivă a aspirinelor poate provoca gastrite și puternice hemoragii stomacale — mai ales dacă s-a depășit o doză anumită de comprimate și s-a consumat alcool în ziua respectivă.Numeroase medicamente, cum sînt analgezicele și antigripalele, conțin fcnacetină. S-a constatat că un medicament care- se ia împotriva faimoasei „migrene a ceasornicarilor", folosit foarte mult de muncitorii ceasornicari elvețieni, a dus la un mare număr de accidente renale mortale.

Aceeași constatare s-a făcut și într-un oraș din Suedia, unde se înmulțiseră cazurile de necroză renală. Cercetările făcute au arătat că victimele consumaseră o mare cantitate de pastile conținind fe- nacetină.La rîndul său, excesul de piramidon poate provoca boli grave ale sîngelui, comparabile întrucitva cu leucemia. Antibioticele și sulfamidele luate la întâmplare pot duce la accidente cutanate și alergii grave. In timpul „Zilelor medicale de la Poitiers asupra bolilor terapeutice" s-a subliniat că laxativele, pe care unele femei le iau pentru a slăbi, duc la grave intoxicații.Revista franceză pune un deosebit accent pe consecințele pe care le poate avea la copii administrarea necontrolată a medicamentelor. Mai ales obișnuința de a administra un antibiotic în afara oricăror prescripții medicale — de fiecare dată cînd un copil prezintă o stare febrilă — este o erezie. Antibioticul poate cauza infecții intestinale. accidente alergice. Unele medicamente, cum este tetraciclină sau cloramfenicolul, pot cauza accidente foarte grave dacă sînt administrate fără discernămînt.Revista „Science et avenir" publică în numărul său din februarie părerea unui economist care analizează problema utilizării medicamentelor în termeni matematici. El consideră că eficacitatea sau nocivitatea unui medicament constituie o problemă de probabilitate. Un medic nu niciodată total sigur de rezultatele rețetei pe care o ză. El se bizuie pe legea numere
lor mari, în vreme ce fiecare bolnav 
este un caz foarte particular. Problema garanției relative a medicamentelor este comparată cu siguranța zborului în avion sau. a mersului cu automobilul, care sînt pîndite, după cum se știe, de pericolul accidentelor. Un medicament — ca și un automobil — ca să ofere o garanție absolută ar trebui să fie strict individualizat, adică creat pentru persoana respectivă — și ar fi deci atît de scump îneît nu l-ar putea folosi nimeni, apreciază experții.Așadar, singura concluzie care se impune este aceasta : folosiți medicamentele, păzindu-vă de ele I

estesemnea-

Paul DIACONESCU

și.
Și

exemplare au fost împăiate expuse la secția de amfibieni reptile a Muzeului american de istorie naturală. în fotografie : preparatorul principal al muzeului pune la punct detaliile unei scene din viața acestor șopirle.
„REGINA APELOR" 

NU VA MAI SUFERI.., 
DE SETERoma a fost dintotdeauna con-, siderată „regina apelor", datorită faptului că printre colinele care o înconjoară curg ape din toate direcțiile. Totuși, în ultimii zece ani „regina apelor" începuse să sufere de sete, din cauza lipsei stra- turilor de apă de suprafață, fiind obligată să se alimenteze de la o. distantă de 100 km 1 Iată însă că, după sondări și căutări asidue, un grup de hidrogeologi italieni, condus de dr. Paolo Vicinanza și ing.- Leonardo Lombardi, a făcut o descoperire senzațională : o enormă rezervă de apă se află chiar în subsolul orașului, sub unui mare lac subteran care __ ... tinde pe o suprafață egală cu o pătrime din cea a orașului. Ideea , le-a venit celor doi cercetători amintindu-și că în antichitate. în timpul imperiului, romanii afirmau că „Roma se înalță pe ape"...

PERGAMENTUL 
DE LA KARS IBRIMCel mai vechi pergament în limba arabă | descoperit în Egipt a fost .găsit la Kars Ibrim, în Nubia Egipteană, de o echipă de arheologi englezi. polonezi și americani, care au. lucrat în această zonă sub conducerea profesorului Azimierz Micha- lowski de la Universitatea din Varșovia. Transmițînd această relatare^ agenția „France Presse" menționează că pergamentul are o lungime de 2.5 metri și reprezintă o epistolă scrisă în anul 763 e.n. la Cairo și adresată guvernatorului provinciei Macuria.

forma., se în-'
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Plecarea delegației C. C
al Partidului Muncii din CoreeaVineri, a părăsit Capitala delegația C.C. al Partidului Muncii din Coreea condusă de tovarășul Kim Dong Ghiu, membru al Comitetului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de' prietenie in țara noastră.La plecare, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Aurel Duca, membru supleant al Comitetului• Executiv al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. ăl P.C.R., Dumitru Popa, ambasadorul României în R. P. D. Coreeană, de activiști de partid.

Au fost de față Li Min Su, amba-

șadorul R. P. D. Coreene la. București, și membri ai ambasadei.
*Ambasadorul R. P. D. Coreene la București, Li.Min Su, a oferit un dejun cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației C.C. al Partidului Muh- . Cii din Coreea. Au participat tovarășii Gheorghe Pană, ‘ ~Ștefan Andrei, precum Turcuș, Dumitru Popa, partid. Aurel Duca, și Dumitru activiști de*în timpul vizitei în România, delegația C.C. al Partidului Muncii din Coreea a avut convorbiri la Comitetul județean Argeș al P.C.R., a vizir taț Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, obiective economice și social-culturale din Capitală și din municipiul Pitești. 1

Vizitele delegației Uniunii Socialiste
Arabe din Republica Arabă Egipttn cursul zilei de vineri, unii membri ai delegației Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt, care se află in vizită in țara noastră, au avut întrevederi la Ministerul Afacerilor Externe și la Comitetul municipal București al Uniunii Tine-

retului Comunist. Alți membri ai delegației au vizitat expoziția permanentă a Uniunii Centrale a cooperativelor . Meșteșugărești din cadrul Complexului expozițional din Piața Scinteii. (Agerpres)
SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE CU TEMA:

T

„însemnătatea istorică a Manifestului
Partidului Comunist 

și influența lui asupra mișcării 
muncitorești din Românie"

I

și de stat, oameni ai muncii din București, cadre didactice, cercetători.Asistența a ascultat cu un deosebit interes comunicările ; „Manifestul Partidului Comunist, document programatic al comunismului științific" de Leonte Răutu ; „Cadrul social, economic și politic în care a apărut Manifestul Partidului Comunist" de prof. univ. N. N. Constantinescu ; „Manifestul Partidului Comunist și mișcarea muncitorească din România" de Ion Popescu-Puțuri; „Etapele de dezvoltare ă mișcării muncitorești revoluționare și democratice din România pînă la crearea P.C.R.. reflectate în programele politice ale clasei muncitoare din' tara noastră" de prof, univ. Aron Petric. decanul facultății

Vineri s-au desfășurat în Capitală lucrările sesiunii de comunicări științifice cu tema „însemnătatea istorică a Manifestului Partidului. Cp-. munist și influența lui asupra mișcării muncitorești din România", ' organizată de Academia de științe sociale și politice, Academia „Ștefan Gheorghiu" și Institutul de studii istorice și social-politice.' Au participat tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului de conducere, rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, membru al Comitetului. Executiv al C.C.. al P.C.R., . . .. .. .. . ... o „Aurel Duca, membru supleant al istorie- a Universității din BucuComitetului Executiv al C.C. al resti. și Nicolae Copoiu, secretar ști-P.C.R., șef de secție la C.C.. al ințific la Institutuț de studii istoriceP.C.R., Constantin Pîrvulescu, vechi ' “ ’militant al mișcării muncitorești din țara noastră. Ion Popescu-Puțuri, directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. ; Ion . Ceterchi; vicepreședinte al Academiei de științe sociale, și politice, Valter Roman, directorul Editurii politice, Nicolae Cioroiu, directorul Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, precum și activiști de partid

și sbciâl-pblitice de pe lingă C.C. ■al P.C.R. ; „Biruința ideilor Manifestului Partidului Comunist in . lupta împotriva curentelor filozofice idealiste" de Gh. Berescu, șef de secție Ia Institutul de științe politice și de studiere a problemei naționale: „Manifestul Partidului Comunist și actualitatea ideilor sale cu privire la rolul istoric al partidului comunist al clasei muncitoare" de Marin Badea. cercetător științific la Institutul de studii istorice și social-polițice.(Agerpres)

PLENARA CONSILIULUI
CENTRAL AL U.în zilele de 8 și 9 martie a.c a avut loc plenară Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.La lucrări a luat parte tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.Au participat președinți ai comitetelor uniunilor sindicatelor pe ramuri de. activitate și ai consiliilor județene ale sindicatelor, reprezentanți ai conducerilor unor ministere.La primul punct al ordinii de zi a fost prezentat raportul cu privire

la sarcinile ce revin sindicatelor pentru îndeplinirea planului de dezvoltare economică și socială pe anul 1973 în lumina hotărîrilor Plenarelor C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 și 28 februarie—2 martie a.c.A fost adoptat, în continuare, un plan de măsuri privind creșterea contribuției sindicatelor la organizarea și desfășurarea activității in vederea îndeplinirii exemplare a prevederilor economice și sociale cuprinse in planul de stat pe acest an.Consiliului Central al U.G.S.R. i s-a prezentat o informare cu privire la activitatea internațională a

G. S. R.U.G.S.R. pe anul 1972 șl obiectivele acestei activități pe 1973.Tot in cadrul plenarei au fost examinate o serie de probleme ale activității curente.La dezbateri au luat cuvintul numeroși participant^în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvintul tovarășul Gheorghe Pană.Plenara Consiliului Central al U.G.S.R. a adresat o scrisoare Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Comitetului Central al Partidului Comunist Român,

tovarășului Nicolae CeaușescuConsiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Întrunit in plenară în zilele de 8 și 9 martie 1973, dînd expresie sentimentelor clasei muncitoare, Ale tuturor oamenilor muncii organizați în sindicate, a reafirmat cu tărie și cu acest prilej întreaga sa adeziune la politica partidului și statului nostru care asigură mersul victorios înainte al poporului român pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Participants Și-nu exprimat adînca recunoștință și admirație pentru activitatea neobosită desfășurată de Comitetul Central al partidului, de dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru fermitatea cu care acționați în direcția dezvoltării acce- . lerate a economiei noastre naționale, pentru grija permanentă pe care o manifestați față de, nevoile oamenilor muncii și ridicarea continuă a nivelului lor de trai material și spiritual.. Lucrările plenarei noastre s-au desfășurat în spiritul și sub semnul importantelor hotărîri adoptate de plenarele C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 și 23 fe- . bruarie — 2 martie 1973, al cuvîntărilor rostite cu aceste prilejuri de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, considerindu-le drept documente de o excepțională însemnătate și de o mare valoare teoretică și practică.Călăuzindu-se după concluziile și indicațiile prețioase cuprinse in aceste documente, plenara noastră a dezbătut cu exigență și răspundere sarcinile specifice care revin sindicatelor și a stabilit măsuri menite să asigure îmbunătățirea organizării și desfășurării întrecerii so- , ciallste. generalizarea experienței înaintate și a inițiativelor valoroase în producție, participarea mai activă a tuturor organelor și organizațiilor sindicale la efortul national pentru înfăptuirea exemplară a planului de dezvoltare economică și socială a tării.Obiectivul fundamental care va sta în fata noastră este unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii din industrie, agricultură, construcții, transporturi, circulația mărfurilor, pentru îndeplinirea înainte de termen' a actualului cincinal, pentru realizarea nivelurilor maximale prevăzute în planul de stat pe 1973 și pentru înfăptuirea angajamentelor . asumate în întrecerea socialistă. Plenara a pus în centrul activității politice, organizatorice și cultural-educative a sindicatelor, mo- ; bilizarea oamenilor muncii, pentru ridicarea gradului de utilizare a capacităților de producție, intensificarea mecanizării și automatizării producției, creșterea nive-

lului calitativ al produselor destinate consumului intern și exportului, asigurarea unui regim sever de economii de materii prime, materiale, combustibil și energie. întărirea ordinii și disciplinei, descoperirea și valorificarea cît mai deplină a creștere a productivității muncii activității economice.Militind pentru Îndeplinirea . . ______ ____________sindicatele vor acționa totodată pentru înfăptuirea țelului suprem al politicii partidului— creșterea, continuă a nivelului de trai, ridicarea bunăstării oamenilor muncii, asigurarea unui nivel tot mai .înalt de civilizație materială și spirituală întregului popor.încadrîndu-se în, vasta activitate desfășurată de partid pentru eduoarea socialistă a maselor, sindicatele vor folosi mai bine baza materială și mijloacele de care dispun pentru creșterea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, pentru aplicarea normelor eticii și echității socialiste, pentru sporirea responsabilității profesionale și sociale a fiecărui om al muncii în înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de partid tn actuala etapă de dezvoltare a țării.Făcîndu-se ecoul convingerii unanime a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — Plenara Consiliului Central al U.G.S.R. susține cu hotărire nestrămutată politica externă promovată ' de partidul și statul nostru, considerînd-o pe deplin corespunzătoare intereselor fundamentale ale poporului, dorinței sale de colaborare cu toate țările socialiste, cu celelalte state ale lumii, de instaurare a unor relații noi, ,‘ intre națiuni, intr-un climat dere. pace șiIn numele dicatelor din partidului.

rezervelor și sporiresarcinilor
interne de a eficienteieconomice,

de egalitate și de securitate, prietenie între popoare.celor peste 5 400 000 de membri România, asigurăm Comitetul Central al pe dumneavoastră. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sindicatele își vor consacra întreaga energie pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale P.C.R., participind mai activ la întreaga operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, contribuind într-o măsură și mai mare la obținerea de noi și noi greșului economiei naționale, a întregului nostru popor.

reăpect destin-ai sin-

succese pe calea pro- bunăstării și fericirii
CENTRALPLENARA CONSILIULUI

UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR 
DIN ROMÂNIA

t O TO Concursul de admitere inNUMERELE EXTRASELA TRAGEREA DIN 9 MARTIE 1973FOND1 014 03578 23 31
a II-a :

GENERAL DE PREMII :Iei. EXTRAGEREA I : 53 342 71 17 27. EXTRAGEREA15 73 82 38 34 60 47
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

MIINE, RElNTÎLNIRE CD FOTBALUL. În cite va nnduri

invățămîntul superior in anul 1973

Campionatul diviziei A de: fotbal reîncepe duminică. Un eveniment .sportiv de larg interes, dată ' fiind marea popularitate a acestui sport. .Fruntașa clasamentului, Steaua, (20 puncte) va juca în deplasare, la ■Tg. Mureș, cu echipa locală A.Ș.A. A doua clasată — Dinamo (19 p.) — joacă je teren propriu cu F. C. 
Petrolul, formație aflată, de asemenea, în rîndul fruntașelor (locul 4, cu 18 puncte). Sub raportul pozițiilor relativ asemănătoare în ierarhia actuală a campionatului, me-

ciul Dinamo—FC. Petrolul poate fi considerat derbiul etapei. Un ., alt meci echilibrat este Rapid—Universitatea Craiova (tot în Capitală).Celelalte partide de duminică sînt : 
Steagul roșu—C.S.M. Reșița, F. C. Argeș—U.T.A., C.F.R. < 
S. C. Bacău—Sportul
Jiul—Universitatea Cluj, curile au în vedere ceste meciuri victoria ceea ce. nu înseamnă că surprizele sînt excluse cu deșăvîrșipe.

Cluj—Farul, 
studențesc, . Pronosti- în toate a- gazdelor,

DUMINICA VIITOARE, IN CAPITALA

Concurs de viteză pe circuit

Turneul internațional fe- de șah de la Belgrad, or- în cinstea zilei de „8 Mar- continuat cu disputarea par- din runda a patra. Maestra

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc pentru amabilul mesaj de felicitări transmis cu ocazia învestirii mele în funcția de .prim-ministru al Australiei.îmi exprim speranța că bunele relații existente între Australia și România vor cunoaște o dezvoltare continuă.
GOUGH WHITLAM
Prim-ministru ministrul 

afacerilor externe al Australiei

IWHilim VI1IIEI MINISHUIUI MAURILOR 
EXTLRNt Al REPUBLICII KE

La 9 martie, la Ministerul Afacerilor Externe s-au încheiat convorbirile oficiale dintre George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Didier Ratsiraka, ministrul afacerilor externe al Republicii Malgașe.Cu această ocazie s-a efectuat un schimb de păreri privind perspectivele dezvoltării relațiilor româno- malgașe ți unele probleme internaționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o atmosferă de înțelegere reciprocă.
★Vineri seara a părăsit Capitala ministrul afacerilor externe al Republicii Malgașe, Didier Ratsiraka. care, împreună cu soția, a făcut o vizită oficială în tara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni. se aflau George Macovescu. ministrul afacerilor externe, cu soția, și alte persoane oficiale. (Agerpres)

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu. a primit o telegramă de mulțumire din partea primului ministru și ministrul afacerilor externe al Australiei, Gough Whitlam, pentru mesajul de felicitări transmis cu prilejul asumării portofoliului de ministru al afacerilor externe.
★Sub egida Comitetului județean de luptă pentru pace Constanta și a Comisiei județene pentru răspindirea cunoștințelor științifice, la Planetariu! din Constanta a avut loc, vineri după-amiază, un simpozion dedicat împlinirii a 500 de ani de la nașterea lui Nicolaus Copernic.Despre viata și activitatea marelui om de știință polonez a vorbit prof. Virgil Oltenică, muzeograf în cadrul complexului astronomic constănțean. Sub cupola planetariului. cei prezenți au luat apoi parte la o demonstrație a teoriei lui Copernic. precum și la prezentarea filmului științific „Cucerirea spațiului cosmic".

în cadrul marilor aniversări recomandate de Consiliul Mondial al Păcii și UNESCO, vineri seara a avut loc in Capitală un recital de poezie organizat de Radioteleviziu- nea Română și Consiliul Culturii și Educației Socialiste, cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de Ia nașterea marelui poet maghiar Petofi Sandor.Au participat personalități ale vieții culturale și artistice, un numeros public, precum și ambasadorul R.P. Ungare la București, Ferenc Martin.Poetul Eugen Jebeleanu, membru al biroului Uniunii scriitorilor, și Istvan Simon, secretar al Uniunii scriitorilor din Republica Populară Ungară, au evocat figura luminoasă a revoluționarului de la 1848, activitatea sa militantă de poet al marilor idealuri de dreptate socială și libertate, subliniind umanismul mesajului său artistic.în încheiere au fost citite versuri de Petofi Sandor. (Agerpres)
Conferințe ale secretarilor comitetelor de partid

și președinților consiliilor populare comunale

In dezbatere - crearea condițiilor necesare

Zilele acestea, în județele Bacău, Timiș, Harghita, Iași, Covasna, Dolj, Galați, Neamț, Brăila, Argeș și Hunedoara s-au desfășurat conferințele secretarilor comitetelor de partid și președinților consiliilor populare comunale.Participanții la conferințe au analizat, cu simț de răspundere, modul cum s-au înfăptuit sarcinile trasate de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, precum și rezoluția Conferinței pe țară a primarilor din decembrie 1971 privind conducerea activității politice, economice și sociale la nivelul comunelor.Informările prezentate, precum și dezbaterile care au avut loc au evidențiat capacitatea, rolul mereu cres- cînd al organelor de partid, al consiliilor populare comunale în conducerea întregii activități economice și sociale,. în dezvoltarea multilaterală* a localităților rurale, în munca de educare, de formare a conștiinței socialiste a locuitorilor satelor. S-a relevat faptul că anul trecut a marcat o perfecționare a activității organizațiilor de partid și a consiliilor populare, o mai bună gospodărire a resurselor materiale și umane locale, o sporire a potențialului economic al cooperativelor agricole, o antrenare mai mare a oamenilor muncii la rezolvarea treburilor obștești.Participanții ău examinat rezultatele obținute in anul trecut, precum și sarcinile care revin organelor de partid și de stat locale în 1973, an hotăritor in îndeplinirea cincinalului Înainte de termen.Participanții la aceste conferințe s-au referit, de asemenea. Ia extinderea activității sectoarelor anexe și de producție și prestații, care au a- dus o contribuție sporită la creșterea avutului unităților agricole, la satisfacerea intr-o măsură mai mare a cerințelor populației de la sate.Au fost, totodată, evidențiate acțiunile edilitar-gospodărești. care au atras numeroși cetățeni ai satelor și comunelor.Dezbaterile din cadrul conferințelor au semnalat, in același timp, linele lipsuri în activitatea consiliilor populare, propunindu-se măsurile pentru lichidarea lor grabnică. Par- ticipantii la conferința din județul Hunedoara au arătat, de exemplu, că organele de conducere din comunele Hărău, Vetel. Romos, Beriu.

Unirea și altele nu s-au ocupat Îndeajuns de solutionarea corespunzătoare a problemelor economice, și sociale și că au scăpat din vedere o serie de aspecte privind gospodărirea localităților, și servirea cetățenilor. A fost reliefată slaba preocupare a consiliilor populare si unităților cooperatiste din județul Harghita pentru sporirea eficientei- pășunilor. fapt care s-a oglindit în obținerea unei producții de masă verde la hectar mult sub posibilitățile terenurilor. în cadrul conferinței din județul Dolj a fost subliniată necesitatea atragerii tuturor locuitorilor ia înfăptuirea lucrărilor de irigații și desecări, la gospodărirea mai judicioasă a fondului funciar. Numeroși primari din județul Timiș au propus ridicarea activității unităților rămase în urmă la nivelul celor fruntașe, prin mai buna organizare a muncii în fiecare sector de producție, extinderea și generalizarea noilor forme de retribuire, prin participarea mai aotivă a specialiștilor de la Institutul agronomic Timișoara și Stațiunea experimentală Lovrin la introducerea in cultura mare a celor mai productive soiuri de plante cerealiere și tehnice, dezvoltarea intensivă a legumiculturii. pomiculturii și viticulturii, organizarea pe baze moderne a producției și a muncii in zootehnie.Tot în cadrul conferințelor au fost analizate în lumina recentei Plenare a C.C al P.C.R. măsurile ce se impun a fi luate pentru crearea condițiilor necesare înfăptuirii obiectivelor economice și social-culturale prevăzute pe* acest an, pentru sporirea producției Ia toate culturile, pentru creșterea șeptelului de animale, pentru dezvoltarea activității edilitar-gospodărești.în încheierea lucrărilor, participanții au adresat telegrame Comitetului Centra! al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, care exprimă hotărîrea fermă a țărănimii de a munci fără preget pentru înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, pentru realizarea cincinalului înainte de termen, pentru înflorirea continuă a satelor patriei noastre.s (Agerpres)

Ministerul Educației și învățămin- tului a stabilit modalitățile de desfășurare a ediției 1973 a examenului de admitere în invățămîntul superior. După cum ne-a informat dr. ing. Dumitru Felician Lăzăroiu, director general în acest minister, rețeaua institutelor, data și condițiile de admitere, obiectele la care vor fi examinați candidații vor fi aceleași ca în anul precedent. Pentru absolvenții secțiilor umaniste din liceul de cultură generală, care doresc să studieze în îhvățămîntul tehnic superior, este necesar, ca și pînă acum, să efectueze un stagiu în producție de minimum un an in activități specifice profilului candida.Concursul din unele elemente sale precedente, men la facultăți din domeniul agriculturii, mineritului, metalurgiei, marinei etc., ,vor fi supuși unui riguros examen medical care să le verifice aptitudinile de rezistență fizică.După cum reiese din lucrările de prognoză efectuate de Ministerul E-

facultăților unde vor

ducației și tnvățămintului în colaborare cu alte ministere și centrale, va crește numărul pentru anul I, cu precădere in invățămîntul tehnic superior.In sprijinul celor interesați va a- părea la sfîrșitul acestei luni broșura „Admiterea in invățămîntul superior"1. Alături de unități de învăță- mînt superior bine cunoscute, ea va prezenta și altele mai noi — Institutul de marină din Constanța, secțiile de arhitecți-conductori din București, Cluj, Iași și Timișoara, secțiile .serale de subingineri, Înființate in mari uzine și întreprinderi, in decembrie 1972.Ca și în anii anteriori, pentru candidați sînt organizate cursuri de pregătire și consultații. asigurate de cadre didactice universitare. In același scop, Editura didactică și pedagogică, Editura tehnică și Editura științifică au redactat culegeri de probleme in domeniile fizicii, chimiei, matematicii, dicționare și vocabulare pentru limbile moderne de largă circulație, precum și diferite lucrări auxiliare. (Agerpres)

instituții locurilor

ȘAH. minin ganizat tie", a tidelor ... româncă Alexandra Nicolau (cu piesele albe) a învins-o pe iugoslava Amalia Pihailici. Shul a cîștigat la Erenska și Veroczi la Gordana Jo- vanovici. Gheorghieva a remizat cu Kalhbrener.In clasament conduce Alexandra Nicolau (România) cu 2,5 puncte și o partidă întreruptă, urmată de Kalhbrener (Iugoslavia) — 2.5 puncte, Verbczi (Ungaria) — 2 puncte (1).
★în runda a treia a turneului internațional de șah, care se desfășoară in Capitală, s-au înregistrat următoarele rezultate: Knaak—Parto.ș 1—0; Taimanov—Pytel 1—0 j Ghizdavu — Ungureanu 1-41; Fichtk—Honfy 0—1; Rukavina—Gheorghiu remiză. Restul partidelor s-au întrerupt.' După runde in fruntea clasamentului află D. Ghizdavu (România) și Knaâk (R.D; Germană) cu cite puncte fiecare.Astăzi, in aula Bibliotecii centrale universitare, cu începere de la ora 16,00 se desfășoară runda a 4-a.

SCRIMA. MEMORIALUL „MIHAIL 
SAVU". Sala sporturilor Floreasca II din Capitală găzduiește astăzi și duminică (intre orele 8—14 și 16—20) cea de-a cincea ediție a concursului international de spadă dotat cu memorialul „Mihail Savu". La întrece- ; rile actualei ediții și-au anunțat par- . ticiparea scrimeri din Cehoslovacia, 
R.D. Germană. Ungaria, U.R.S.S. și 
România, din rîndul lor remarcîn- du-se Grigori Kris, Paramonov. Vitebsk! (U.R.S.S.). Erdes, Pakay. Olasztrics (Ungaria). Istrate. Pongrat. Bărăgan (România) etc.

SCHI. „CUPA MONDIALA". Concursul international de schi de la Anchorage (Alaska) s-a Încheiat cu desfășurarea probei masculine de slalom uriaș, in care victoria a revenit sportivului austriac Hansi Hinter- 
seer.în urma rezultatelor înregistrate în acest concurs situația în clasamentele „Cupei mondiale" se prezintă astfel : individual masculin : I. Gus
tavo Thoeni (Italia) — 154 puncte : 3. David Zwilling (Austria) — 139 puncte ; 3. Roland Collombin (Elveția) — 131 puncte : individual feminin : 1. Annemarie Proell (Austria) — 278 puncte ; 2. Monika Kaserer (Austria) — 182 puncte ; 3. Roși Mit- termaier (R.F. Germania) — 120 puncte.

acest an prezintă și noi fată de edițiile Cei care vor da exa-

vremea
tura aerului la ora 14 oscila între minus 2 grade la Joseni și plus 8 grade la Călărași, tn București ; Vremea a fost închisă, temporar in cursul dimineții a plouat. Vintul a suflat slab pină la potrivit. Temperatura maximă a fost de 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
11, 12 și 13 martie. în țară : Cerul va fi variabil cu innorări mai pronunțate în prima parte a intervalului cinci și precipitațiile vor fi mai frecvente. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 5 și plus 5 grade, iar cele maxime intre 2 și 12 grade. în București : Cerul va fi mai mult acoperit în prima parte a intervalului. Precipitații slabe. Vintul va prezenta intensificări de scurtă durată. Temperatura ușor variabilă.

Ieri in (ară : Vremea a fost închisă. Au căzut precipitații mai ales sub formă de ninsoare în Banat, Transilvania, . jumătatea de nord a Moldovei și în zona de deal și de munte și mai ales sub formă de ploaie. in Dobrogea, sudul Moldovei și Cimpia Dunării. Tn cursul după-amiezii temporar precipitațiile au încetat în Oltenia, Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei, iar spre seară a început să plouă din nou in estul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Tempera-

trei se R2.5curs de șase ori, clasamentul făcin- du-se pe clase (după capacitatea cilindrică a autoturismelor respective), 
j _ Cupa „Jean 

Calcianu", la prima ediție — va fi atribuit pilotului care, pe o mașină Dacia (1100 sau 1300), va înregistra cel mai bun timp pe circuit. In privința biletelor de Intrare și a accesului publicului, organizatorii rie-au anunțat de pe acum că biletele s-au pus în vînzare prin filiala A.C.R. și clubul sportiv de la „Dacia-Service". Elevii și studenții posesori ai carnetelor de membru-simpatișant A.C.R. vor avea acces gratuit, dacă au achitat cotizația pe 1973.

Un mare concurs automobilistic 
de viteză pe circuit — primul din acest an — va fi organizat (de fi- ------liala București a A.C.R. în colaborare Trofeul competiției cil clubul sportiv „Automobilul" — nainionn" ia nnima Dacia Service) duminică 18 martie, pe un traseu din incinta complexului expozițional de lingă Piața Scinteii. La start sînt admiși automobi- liștii cu licență A.C.R. Din rîndul a- cestoră nu vor lipsi U!----------„ași ai volanului" din Eugen Ionescu-Cristea, nu, Puiu Aurel. I-Iorst Lință, D. Novac, frații toc (și tatăl acestora !)

binecunoscuții țara noastră Petre Vezea- Gref. Stefan D. și C. Mo- etc. Circuitul (de aproximativ 2 200 m) va fi par-
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A Seceră vîntul sălbatic : CO- 
TROCENI - 15.30; 18; 20,15.
• Legenda Iui Rustam : ARTA
— 15,30; 18; 20,15.
• în umbra violenței : FERO
VIAR — 8,45; 11; 13,15; 15.45; 18,15; 
20,45, GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30, AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Zestrea : VIITORUL - 15.30; 
18; 20,15.
• Capcana — io; 12; 14, Belissima 

16,30. Port ‘
Sîntem femei
TEC A (sala Union).
• Adio, arme ! ; EXCELSIOR — 
9; 12,30; 16; 19.30, MELODIA — 9; 
12,30; 16; 19,30. MODERN — 8; 
12,30: 16; 19,30.
a Nunta de piatră : PROGRESUL
- 15,30: 18: 20,15.
• Drumul spre Vest : GRIVTȚA
— 9: 11,45; 15.30: 18; 20.30. TOMIS
- 9; 11,45: 15,30; 18; 20,30. FLA
MURA. — 9; 11,43: 15,30; 18: 20,30.
• Explozia : DRUMUL SĂRII - 
15.30; 18; 20.15.
a Născut liber : TIMPURI NOI — 
9—20,15 în continuare.
• Capcană pentru genera! : FE
RENTARI - 15.30; 17.45; 20.
a Maria Stuart î VOLGA — 10; 
12,30; 15,30: 18: 20,30, MIORIȚA — 
10: 12,30 r 15: 17,30: 20.
a Fata care vinde flori : FLO
REASCA — 15,30; 18; 20,30.

• Am încălcat legea : DACIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30.
• Grăsuna: MUNCA — 16; 18; 20.
• Politia mulțumește : BUCEGI
— 15.45: 13: 20,13.
• Cu miinile curate : RAHOVA
— 15.30; 18: 20,15.
e Queimada : UNIREA — 15,30; 
18; 20,30.
• Mihail Strogoff i LIRA — 15,30; 
18; 2!;15-
• Marea evadare t POPULAR — 
13.30: 19.
• Astă-seară dansăm tn familie : 
VITAN — 13,30; 10: 20,15.
• Ursul Yogi : COSMOS —
15,30: 18.
• E o poveste veche : COSMOS
— 20,15.

glale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 15,30, Dulcea pasăre 
a tinereții — 20, (sala Studio) : A 
doua față a medaliei — 20.
a Teatrul de comedie : Bufallo 
Bill ți indienii — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra- (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : 
Transplantarea inimii necunoscute 
— 20.
• Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 10.30.
a Teatrul Gluteșt! : Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
« Teatrul „Ion Creangă" : Co
moara din insula piraților — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
mazeltov po placul tuturor —
19.30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victorie!) : Bu Al! — 15, 
(sala din str. Academiei) : Răi ți 
nătărăi - n.
a Studioul l.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Aici este soarele meu 
— 20.
• Teatru! satirlc-muzicai ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30.
• Teatru! de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Fii cuminte 
Cristofor — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței —
19.30.

cinema

ÎNTRECERI POLISPORTIVE
PENTRU COPII ȘI JUNIORIActivitatea sportivă de masă de la sfîrșitul acestei săptămîni include, in Capitală, și alte concursuri populare, in special pentru copii și juniori, în afara celor șase crosuri anunțate in ziarul nostru de ieri. Sîmbătă și duminică, in sala de atletism ,23 August", se desfășoară competiția „Cupa școlarul", rezervată juniorilor din toate secțiile 

de atletism bucureștene. Ațletii Juniori vor lua startul duminică dimineață și la un cros în aer

liber pe' aleile parcului sportiv „23 August". Tot astăzi (de la ora 18,30) și miine (de la ora 10.30), la bazinul „23 August", micii înotători vor lua parte ta un concurs de primăvară. în cursul dimineții de miine. competiții școlare și de juniori la 
rugbi (pe stadioanele Tineretului. Constructorul. Parcul Copilului Olimpia), baschet (sala I.E.F.S.), handbal (in sălile liceelor 43, 24, C.F.R., Grupuluișcolar F.R.B.).

CAPITOL —
16.45; 18.45;

• Egor Buliciov șl alții : LUMI
NA - 16: 18,15; 20,30.
• Ferma din Arizona : LUMINA
— 9; 12,30.
• Organizația :
11,15; 13,45; 11
BUCUREȘTI — 
18.30; 21.
• Cupa gloriei
8,45; 10.45: 12.45; 14,45;
30,45.
a Pe aripile vintulul :
10: 14,30; 19,15.
• Eu nu văd, tu _nu_
nu aude ’ “
ti; 13,30;
— 8,45; 11,15
FAVORIT —
18.15: 20,30.
• Moartea Regelui Negru : GIU- 
LEȘTI - 15.30; 18; 20,30, ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE - 15.30: 
18; 20.15.
a Războiul Iul Murphy :
TRAL — 10; .......................
BUZEȘTI - ____  ... ____
a Doamna și vagabondul : DOI
NA — 9,30; 11,30; 13,30.
a Andrei Rubliov t DOINA — 16; 
19,30.

PATRIA -

vorbești, el
LUCEAFĂRUL - 8,30; 

16; 18,30; 21, FESTIVAL 
13.30; 16: 18.30; 21.

9,15; 11,30; 13,45; 16:

.... . . CEN-
12.30: 13: 17.30; 20. 

15,30; 18; 20,30.

des Lilas — 18,43,
- 20,45 : CINEMA-

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ia Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Crlstescu — 20.
a Operă Română : Giselle — 19.
• Teatru! de operetă : Vînt de 
libertate — 19,30.
• Teatrul National „I. L. Cara-



HELSINKI PHENIAN

Continuă schimbul de păreri 
asupra conferinței europene

APROPIATA REUNIUNE

HELSINKI 9. Trimisul nostru special, D. Ținu, transmite : Consultările multilaterale de la Helsinki au continuat vineri în cadrul grupului de lucru constituit din reprezentanții celor 34 de state participante. Ședința a fost prezidată de reprezentantul Austriei și a fost consa-
PARIS

erată problemelor primului punct al ordinii de zi a viitoarei conferințe europene, dezbaterile concentrin- du-se, îndeosebi, asupra elaborării principiilor care trebuie așezate la temelia relațiilor dintre state, precum și asupra măsurilor privind aplicarea in viață a acestor principii.Schimbul de opinii a reliefat existența unor aprecieri similare în ce privește structura și liniile generale ale instrucțiunilor pe baza cărora va trebui să-și desfășoare activitatea " comisia ce va fi însărcinata în etapa a doua a conferinței să elaboreze documentul final în problemele securității. Se poate de aceea aprecia — în acest sens converg părerile a numeroși delegați — că, în zilele următoare, prin eforturi comune, se va putea trece la redactarea propriu- zisă a primului oapitol al agendei.

SANTIAGO DE CHILE 9 (Agerpres). — Guvernul chilian s-a reunit sub președinția lui Salvador Allende. Au fost analizate o serie de probleme aflate pe ordinea de zi a Consiliului economic al miniștrilor. La sfîrșitul reuniunii, președintele
Allende a declarat presei că gu
vernul va urgenta solutionarea pro
blemei sporirii salariilor tuturor ca
tegoriilor de muncitori, proiect care 
se află, in prezent, în dezbaterea 
Congresului Național.

A COMITETULUI DE
COORDONARE NORD-SUD

Sosirea la Cairo a președintelui părții române 
in comisia guvernamentală mixtă de cooperare 

economică și tehnico-științifică»

5

L CORVALAN DESPRE REZULTATELE ALEGERILOR

• PARIS 9 (Agerpres). — Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Șud, a avut o întrevedere cu Georges Marchais, secretarul general al P.C. Francez, și cu directorul ziarului „l’Humanitâ", Etienne Fajon, Nguyen Thi Binh a exprimat recunoștință Partidului Comunist Francez pentru sprijinul acordat luptei populației sud-Vietnameze. Comuniștii francezi — au subliniat, la rîndul lor, Georges Marchais și Etienne Fajon — vor întări, în continuare, solidaritatea cu poporul vietnamez în lupta acestuia pentru aplicarea Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam.

„Rezultatele alegerilor parlamen
tare din 4 martie — a declarat la un miting, organizat de tineretul comunist, Luis Corva- lan, secretarul general al Partidului Comunist din Chile — de
monstrează posibilitățile reale de a 
face ireversibil procesul revoluționar 
chilian, favorizează aplicarea con
secventă a programului coaliției gu
vernamentale și o atitudine mai e- 
nergică a guvernului față de grupă
rile sedițioase. Stringerea rîndurilor în jurul guvernului prezidat de Salvador Allende — a subliniat Luis Cor-

valan'— este cea mai importantă sarcină politică, revoluțioară și patriotică".
REZULTATUL SCRUTINULUI
DIN IRLANDA DE NDRD

— Alegă- 
s-au pro-

ORIENTUL APROPIAT
• Declarația ministrului de externe egiptean • Apelul adre
sat poporului de P.C. Libanez • O cuvîntare a președintelui 

Siriei

BELFAST 9 (Agerpres). 
torii din Irlanda de Nord 
nunțat, cu o majoritate netă, pentru 
menținerea Ulsteruiui în cadrul fron
tierelor Marii Britanii. Rezultatul scrutinului organizat joi a fost următorul 591 820 pirii la voturi.

: în favoarea menținerii — voturi, iar in favoarea ali- Republica Irlanda — 6 463

PHENIAN 8 (Agerpres). — Cea de-a doua reuniune a Comitetului de coordonare Nord-Sud va avea loc, la Phenian, in zilele de 14—16 martie — informează agenția A.C.T.C. A- ceastă reuniune va fi precedată, la 10 martie, de prima ședință a Consiliului Executiv al Comitetului de coordonare, ședință ce se va desfășura la Panmunjon. Copreședinții celor două părți in Comitetul de coordonare au ajuns la un acord și in ce privește componența Consiliului Executiv.Comitetul de coordonare ® fost format, după cum se știe. în virtutea Declarației comune a Nordului și Sudului, din iulie 1972, care conține principiile reunificării pașnice a Coreei.
★Cea de-a cincea sesiune a convorbirilor dintre delegațiile organizațiilor de Crhce Roșie din Nordul și Sudul Coreei va începe la Phenian, la 21 martie — a anunțat purtătorul de cuvînt al delegației Societății de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană.

»

româno-egipteană
CAIRO 9 — Trimisul special A- gerpres. Traian Catincescu, transmite : La Cairo a sosit, vineri seara, tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în comisia guvernamentală mixtă de cooperare economică și tehnico-științifică româno-egipteană, pentru a participa la lucrările celei de-a 8-a sesiuni 

a acestei comisii.Pe aeroportul internațional

Cairo, membrii delegației române au fost întimpinați de Mohamed Abdallah Merzaban, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al economiei și comerțului exterior, Mahmoud Chalabi. subsecretar de stat la același minister, și alte personalități egiptene. A fost, de asemenea, prezent Petru Burlacu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Cairo.
Azi se deschide

Tîrgul internațional

0 SAIGON. — După cum informează agenția de presă „Eliberarea", administrația saigoneză a procedat, după lungi tergiversări, la eliberarea celei de-a doua serii de membri ai personalului militar capturat și deținut. Astfel, în cadrul unei reuniuni a Comisiei militare mixte cvadri- partite centrale, șeful delegației sai- goneze a acceptat să remită, la 8 martie, reprezentanților Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, la cererea acestora, un sfert din numărul persoanelor menționate pe lista corespunzătoare.• Guvernul Canadei a hotărît să recunoască R.D. Vietnam și guvernul R.D. Vietnam a hotărît să recunoască, la rîndul său, Canada, incepînd de la 26 februarie 1973 — s-a anunțat, joi, intr-un comunicat al Ministerului de Externe al R.D. Vietnam.

DELHI 9 (Agerpres). — Ministrul egiptean al afacerilor externe, Mohammed Hassan El Zayyat. care întreprinde o vizită oficială la Delhi, a fost primit de primul ministru, Indira Gandhi. într-o declarație făcută presei, șeful diplomației egiptene a relevat că a examinat cu premierul indian evoluția relațiilor dintre cele două țări, probleme politice internaționale și, îndeosebi, evoluția situației din Orientul Apropiat — relatează agenția France Presse. Mohammed Hassan El Zayyat a precizat că „Egiptul dorește instaurarea unei păci reale în Orientul Apropiat, fondată pe justiție și pe respectarea principiilor Cartei O.N.U.. nu pe dreptul de cucerire".
★BEIRUT 9 (Agerpres). — După cum anunță ziarul „Al Nida", la sfîrșitul lunii februarie a avut loc o reuniune a C.C. al P.C. Libanez, care a analizat situația politică internă și unele probleme internaționale legate. în special, de situația din Orientul A- propiat.într-o declarație dată publicității, Partidul Comunist Libanez adresează Un apel întregului popor pentru întă-

rirea unității și colaborării tuturor forțelor progresiste din țară, pentru apărarea libertăților democratice, împotriva creșterii costului vieții.în legătură cu evoluția situației din Orientul Apropiat, P.C. Libanez consideră că principala sarcină a comuniștilor și a tuturor forțelor progresiste din țările arabe este de a depune eforturi pentru a nu permite o înrăutățire a situației din această zonă și de a întări unitatea și colaborarea cu toate forțele progresiste din întreaga lume.
★DAMASC 9 (Agerpres). — Luînd cuvîntul cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a instaurării la conducere ă Partidului Socialist Arab Baas, președintele Siriei, Hafez Assad, a declarat că, pentru a răspunde exigențelor care se ridică în etapa actuală de dezvoltare a țării sale, sint necesare consolidarea unității populare, întărirea apărării și a economiei naționale, precum și dezvoltarea relațiilor interarabe. Hafez- Assad a arătat că Siria și-a extins relațiile cu țările socialiste și că ea va sprijini mișcările de eliberare din lume.

Comunicat comun iugoslavo-indian

ÎNCĂLCĂRI DE CĂTRE TRU
PELE SA1GONEZE ALE ACOR

DULUI DE LA PARIS
SAIGON 9 (Agerpres). — țn ultimele zile, trupele administrației sai- goneze au comis tn Vietnamul de sud numeroase încălcări ale prevederilor Acordului de la Paris asupra Vietnamului — relatează agenția de presă „Eliberarea". Astfel, în zona Quang Tri-Thua Thien trupele sai- goneze au tras, la 6 și 7 martie, sute de obuze de artilerie asupra diferitelor poziții ale forțelor Guvernului Revoluționar Provizoriu și au efectuat, totodată, 56 de operațiuni polițienești de represiune împotriva populației. La 7 martie, un batalion saigonez a lansat o operațiune ofensivă la Quang Ngai. ceea ce a provocat riposta forțelor patriotice, care au doborît două elicoptere inamice.

JAPONIA

TOKIO 9 (Corespondentă de la FI. Tuiu). — La Tokio a avut loc o in- tîlnire între secretarii generali ai partidelor : socialist, Masashi Ishi- bashi ; Komeito, Junia Yano ; socialdemocrat, ședințele partidului 
In cursul

Ryosaku Sasaki și pre- Secretariatului C.C. al comunist, Tetsuzo Fuwa. 
reuniunii, secretarii gene

rali ai partidelor Komeito si social
democrat au hotărit să se ralieze 
acordului realizat între P.C.J. și 
P.S.J. cu privire Ia crearea. în Dietă,

> frontului comun al tuturor parti
delor din opoziție.După cum s-a mai anunțat. în baza înțelegerii intervenite anterior intre P.C.J. și P.S.J., partidele din opoziție își propun să acționeze unit in Dietă, fixindu-și drept obiective respingerea proiectului guvernamental de buget pe anul fiscal 1973. a proiectului de revizuire a sistemului de asigurări sociale și de pensionare pentru a se intensifica controlul a- supra speculei etc.

O cerință legitimă a poporului panamez:
suveranitatea efectivă asupra întregului

teritoriu naționalTn aceste zile, la Ciudad de Panama se fac ultimele pregătiri pentru asigurarea desfășurării normale și e- ficiente a sesiunii Consiliului de Securitate al O.N.U., ce . va. avea loc în Republica Panama. între 15 și 21 martie. După cum se știe, este vorba de o sesiune specială a acestui for al Organizației Națiunilor Unite, ce are loc aci ca urmare a invitației oficiale a guvernului panamez. Tema principală a reuniunii, propusă de țara gazdă, este „examinarea măsu
rilor susceptibile să contribuie la în
tărirea păcii și securității in lume și 
Ia promovarea cooperării 
ționale in America Latină, 
dispozițiilor și principiilor Cartei1în cadrul lucrărilor sesiunii un toc important îl va ocupa problema zonei Canalului Panama, guvernul țării gazdă declarind că tocmai pentru o mai bună documentare în acest sens a invitat pe cei 15 membri ai Consiliului de Securitate să se reunească la Ciudad .de Panama. De altfel. Aquilino Boyd, reprezentantul Republicii Panama în Consiliul de Securitate, care va prezida reuniunea, sublinia,' încă la mijlocul lunii ianuarie, că guvernul țării sale dorește ca acest organism al O.N.U. „să poa
tă constata că zona Canalului Panama 
este un punct de tensiune interna
țională, unde prevalează o situație 
periculoasă și potențial explozivă. 
Republica Panama, adăuga el, cere 
suveranitate efectivă și o deplină ju
risdicție asupra întregului său teri
toriu — ca elemente fundamentale 
ale unui nou tratat privind canalul, 
care să fie cu adevărat conform jus
tiției și echității. Consiliul de Securi
tate trebuie să ia în considerație pro
blema cu caracter colonial a zonei 
Canalului Panama, dreptul Ia suve
ranitate permanentă a statelor asu
pra resurselor lor naturale, precum 
și chestiunea denuclearizării Ameri- 
cîi Latine". Sint precizări ce indică, în mod cit se poate de clar, că problema Canalului Panama nu se înfățișează ca adiacentă temei principale, ci se integrează organic în dosarul sesiunii, jurisdicția unui stat asupra unei părți a teritoriului altui stat, cu toate implicațiile ce decurg din a-

interna- 
conform 

i"

ceasta, fiind un anacronism a cărui înlăturare nu poate decit contribui la întărirea păcii șl securității, la promovarea cooperării pe continentul latin o-amencan.Se știe că S.U.A., în baza unui tratat, încheiat în 1903, la două săp- tămîni după proclamarea independenței republicii, panameze, controlează, de o parte și de alta a căii navigabile transoceanice, o zonă cu o suprafață de 1 435 kmp. Nu este un secret pentru nimeni faptul că S.U.A. acordă o importanță strategică deosebită zonei canalului, care oferă posibilitatea controlului nemijlocit asupra celei mai directe legături dintre oceanele Atlantic și Pacific, In practică, acest control înseamnă nu numai obținerea unor profituri însemnate din exploatarea canalului — statului panamez îi revine doar 1 la sută din veniturile realizate — ci și o puternică prezență militară a S.U.A. aici. In special, după cel de-al doilea război mondial, efectivele forțelor armate dislocate in „Panama Canal-Zone" au înregistrat o continuă creștere : în prezent, de la Balboa (coasta Pacificului) și pină la Fort Sherman (la Atlantic), există 14 baze militare cu instalații ultramoderne pentru unități terestre și marine, depozite, centre de pregătire a trupelor speciale etc.Tratatul din 1903 a fost revizuit în 1936 și 1955, dar prevederile sale e- sențiale s-au menținut neschimbate : zona canalului a rămas în afara suveranității și jurisdicției statului panamez. Instalat la putere în octombrie 1968, guvernul generalului Omar Tofrijos a promovat o politică de apărare a intereselor naționale, de recuperare a bogățiilor țării, efectuînd, pe plan intern, o serie de transformări cu caracter economic, politic și social. In cadrul acestei politici. restabilirea suveranității asupra zonei canalului și lichidarea zelor militare de aci constituie biective de prim rang. Reluînd tativele cu S.U.A.. guvernul de Ciudad de Panama și-a expus clar și ferm poziția, arătind că nu mai poate fi vorba de o altă revizuire, ci de încheierea unui nou tratat, care
ba- o- tra- la

să redea poporului panamez teritoriul ocupat și să asigure evacuarea bazelor militare ce se instalează in zonă. Sînt cerințe legitime, corespunzătoare intereselor fundamentale ale dezvoltării .politice, economice și sociale ale Republicii Panama.Fără îndoială, dezbaterile apropiatei sesiuni a Consiliului de Securitate al O.N.U. asupra implicațiilor internaționale ale situației din -zona Canalului Panama vor fi urmărite cu deosebit interes mai ales de către țările latino-americane pentru care — așa cum declara recent ministrul de externe al Perului, Miguel Angel de la Flor Valle. „Canalul Pa
nama continuă să reprezinte simbo
lul acelui tip de relații ce au existat 
între Nordul și Sudul continentului 
nostru, prelungind o situație de in
justiție ce constituie un permanent 
focar de tensiune".Cerința guvernului panamez este privită cu toată simpatia și deplină aprobare in țara noastră. în aceasta își găsește expresia nu numai cordialitatea ce caracterizează relațiile dintre poporul român și popoarele țărilor latino-americane, dar și poziția principială, statornică, a tării noastre. După cum este cunoscut. România s-a pronunțat și se pronunță neabătut în favoarea strictei respectări a principiilor independenței, suveranității, egalității în drepturi, integrității teritoriale și neamestecului în treburile interne ca principii de natură să chezășuiască încrederea, securitatea și colaborarea rodnică între națiuni. Or, este limpede că menținerea zonei Canalului Panama sub o jurisdicție străină contravine acestor principii. Tocmai de aceea eliminarea acestui anacronism istoric a întăririi continentul susținută cuclar, de țara noastră.de sprijinul tuturor țărilor angajate în efortul pentru instaurarea tn relațiile dintre state a principiilor dreptului și eticii internaționale.

se impune ca o condiție păcii și securității pe latino-amerlcan, fiind căldură, tn mod ferm și bucurîndu-se
Valentin PAUNESCU

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA e București, Piața Sclnteli. Tel. II09 10. 17 M «0. Abonamentele se 
Calea Grlvlțel nr. 84—66. P.O.B. — Boa

DELHI 9 (Agerpres). — Comunicatul comun dat publicității la Delhi cu privire la vizita făcută în India de Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, și convorbirile pe care acesta le-a avut cu primul ministru, Indira Gandhi, relevă că părțile au examinat probleme ale relațiilor bilaterale, precum și o serie de probleme internaționale majore de interes comun — informează agenția Taniug.Acordînd, în cadrul discuțiilor, o atenție deosebită relațiilor economice dintre țările lor, cei doi premieri și-au exprimat, totodată, satisfacția pentru dezvoltarea, in ansamblu, a relațiilor iugoslavo-indiene și hotă- rîrea de a extinde această colaborare in toate domeniile, inclusiv prin promovarea cooperării industriale. Totodată, s-a convenit să fie acordată o atenție tripartite dintre Republica Arabă tate cu acordul rare economică.

tele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia o va face, în cu- rînd, in Australia, Milan Zupan, purtător de cuvînt al Secretariatului federal iugoslav pentru afaceri externe, a declarat că discuțiile pe care Gemal Biedici le va avea cu premierul australian, Gough Whitlam, vor contribui la promovarea colaborării dintre cele două țări. în context, purtătorul de cuvînt Iugoslav a apreciat pozitiv recentele declarații ale lui Whitlam, care au relevat necesitatea combaterii activităților grupurilor de teroriști ustași pe teritoriul australian.

SOFIA 9 (Corespondență de la C. Amariței). tn urma tratativelor care au. avut loc la București și Sofia, în ziua de 9 martie 1973, a fost încheiată convenția între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Populare Bulgaria privind modul de cercetare și rezolvare a unor probleme de la frontiera de stat româno-bulgară.Din partea Republicii Socialiste România convenția a fost semnată de către general-locotenent Vasile Petruț, comandantul trupelor de grăniceri, tar din partea Republicii Populare Bulgaria de general-maior Stefan Țanov, comandantul trupelor de grăniceri.Noua convenție va contribui la rezolvarea problemelor de frontieră în spiritul deplinei colaborări și înțelegeri reciproce existente între două țări socialiste vecine. cele

sporită cooperării India, Iugoslavia și Egipt, în conformi- tripartit de colabo-
, *BELGRAD 9 (Agerpres). — Refe- rindu-se la vizita pe care președin-

Parafarea convenției

româno-franceze

de asistență juridicăPARIS 9. — (Corespondență de la P. Diaconescu) : La Paris s-a parafat, vineri, Convenția de asistență juridică dintre România și Franța. Documentul a fost parafat, din partea română, de Gheorghe Bădescu, directorul Direcției consulare din Ministerul Afacerilor Externe, iar din partea franceză, de Xavier Jea- not, ministru plenipotențiar în cadrul Direcției convențiilor administrative și afacerilor consulare din M.A.E. francez, care au condus delegațiile respective la negocieri.Noua convenție va contribui la lărgirea cadrului juridic al relațiilor româno-franceze.
Activitatea

expediției științifice 
sovieto-americane

„Bering“MOSCOVA 9 (Agerpres. — La 8 martie, s-a încheiat expediția științifică sovieto-americană „Bering". Timp de 20 de zile nava sovietică „Priboi" și spărgătorul de gheață american „Șaten Island" au brăzdat apele Mării Bering și zonele adiacente. Paralel, laboratoarele aeriene, instalate la bordul avioanelor „IL-18" și „Convair-990“, patrulat in spațiul aerian acest perimetru. Oamenii știință din cele două țări studiat dinamica valurilorceanului Pacific, conținutul apei și al vaporilor din atmosferă și stratul de gheață din zonă.
au din deau0-

Tensiune socială în Surinamorașului Pa- capitala te- Surinam au zilele tre-Străzile ramaribo, ritoriului cunoscut cute o animație deosebită. Coloane de mii de demonstranți, formate din muncitori, funcționari publici, profesori, personal sanitar, au străbătut orașul pronunțindu-se împotriva acaparării bogățiilor țării de către monopolurile străine Și cerind îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Poliția a atacat mulțimea, mai mulți monstranți fiind niți.Manifestațiile pective au succedat puternicelor greve care au cuprins în ultima vreme întregul teritoriu. Portul, serviciile vamale, instituțiile de invățămînt și serviciile de distribuire a apei au fost complet parali- , cate. Importante acți- uni greviste au avut loc la minele de bauxită de la Paranam și • Moengo, pe plantațiile l de trestie de zahăr și > in fabricile de cheres-
ALGERIA

de- ră-res-

tea. Greviștii au ocupat clădirile unor instituții administrative și sediul ziarului „De Ware Tijd".Precum se știe, Su- rinamul este un teritoriu situat în nord- estul Americii de Sud, ocupînd o suprafață de 142 822 kmp, și âvind o populație de aproximativ 400 000 de locuitori. Grevele și demonstrațiile amintite își au viața o duce populației emigranți creoli, indonezieni, în continuă a devenit cronic. Lipsa de alimente este acută, Surinamul fiind nevoit să importe de două ori mai multe produse alimentare decit exportă.' A- ceasta în timp ce teritoriul respectiv cuprinde 14 la sută din rezervele de bauxită ale lumii, iar 80 Ia sută din suprafața sa este acoperită de păduri, în mare parte neexplorate, și de în-

rădăcinile - în grea pe care majoritatea formată din din India, amerindieni. Șomajul, creștere,

tinse plantații de trestie de zahăr. Una din principalele cauze ale vieții grele a populației o constituie faptul că economia țării se află sub tutela monopolurilor occidentale, în special ale celor nord-americane. De pildă, compania a- mericană „ALCOA" absoarbe aproape întreaga cantitate bauxită a lui.Pentru dominației cest teritoriu, concerne străine caută să învrăjbească principalele grupări etnice ale Surinamu- lui. Dar recentele greve și manifestații, Ia care au participat oameni ai muncii apar- ținind celor mai di-' verse naționalități, pături și categorii ale populației, au arătat că aceștia cunosc bine rădăcinile vieții amare pe care o duc și înțeleg să-și unească eforturile pentru a le smulge.

deSurinamu-menținerea lor în a- marile

T. PRELIPCEANU

A doua fază a reformei agrareALGER pondentul Mircea L. transmite : In cadrul unei ședințe ' ne, prezidată de președintele Houari Consiliul și Consiliul niștri au făcut un bilanț al acțiunilor întreprinse în vederea înfăptuirii reformei a- grare, luînd noi măsuri pentru succesul acesteia în cea de-a

9 — Cores- Agerpres, Ionescu,s. comu-Algeriei, Boumediene, Revoluției de Mi

doua fază de aplicare. S-a subliniat că, pină în prezent, peste' un milion de hectare de pămint au fost distribuite felahilor, care s-au reunit în aproximativ 2 000 de cooperative agricole. Pentru sprijinirea noilor cooperative agricole au fost acordate credite bancare in valoare de 72 oane dinari, tn campaniei mînțări au de fost mili- cursul însă- puse

la dispoziția cooperativelor agricole a- proximativ 1 300 tractoare.în cadrul reuniunii comune a Consiliului Revoluției și a Consiliului de Miniștri s-a luat, de a- semenea, în discuție, ca o măsură tantă pentru sul celei de-a doua e- tape a reformei grare, mitării funciare
impor- succe-a-problema li- proprietății particulari.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT :

Extinderea colaborării 
între U.R.S.S. și R.D.P. a 
Yemenului. Delesatia guvet-na- mentală condusă de primul ministru și ministrul apărării al Republicii Democratice Populare a Yemenului, Aii Nasser Mohamed, și-a încheiat vizita oficială în Uniunea Sovietică, anunță agenția T.A.S.S. Aii Nasser Mohamed a avut convorbiri cu secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Leonid Brejnev, cu ministrul apărării, mareșalul Andrei Greciko, și cu președintele Comitetului pentru relații economice externe, Semion Skacikov. De asemenea, la Moscova au fost semnate o serie de acorduri inter-guvernamen- tale privind extinderea, colaborării pe multiple planuri dintre U.R.S.S. și R.D.P. a Yemenului.

Secretarul general al
O.N.U., Kurt Waldheim, va întreprinde, incepînd de sîmbătă, o serie de vizite în Brazilia, Panama, Columbia și Ecuador — anunță un co-

Miniștril au
municat dat publicității la sediul Națiunilor Unite din New York.

în domeniul economic. _____ ,_______subliniat că stabilitatea și trăinicia relațiilor bilaterale se întemeiază pe respectarea principiilor egalității in drepturi, independenței, suveranității, neamestecului in treburile interne și respectului reciproc.
R.P. Chineză își va ocu

pa locul în F.fl.0. (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură), incepînd de la 1 a- prilie 1973 — a anunțat directorul general al F.A.O., Roheh Addeke Boerma.
Dezvcltarea relațiilor iu

goslavo—cehoslovace. La Belgrad a fost dat publicității comunicatul cu privire la vizita ministrului de externe al Cehoslovaciei, Bo- huslav Chnoupek, in Iugoslavia. Mi- loș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afaceri externe al R.S.F. Iugoslavia, și ministrul de externe cehoslovac au procedat la un schimb de păreri privind stadiul și perspectivele relațiilor iugoslavo—cehoslovace și problemele internaționale actuale de interes reciproc. Părțile au apreciat că relațiile iugoslavo—cehoslovace se dezvoltă pozitiv, Îndeosebi

Purtătorul de cuvînt al 
M.A.E. al R.P.D. Coreene 8 dat publicității o declarație care condamnă manevrele militare comune a!e forțelor militare americane și ale forțelor navale din Coreea de sud, care se desfășoară în Marea Sudului. Declarația subliniază că guvernul R.P.D. Coreene și întregul popor coreean condamnă cu hotărîre aceste manevre, care agravează tensiunea în Coreea și ridică un serios obstacol în calea reunificării pașnice a țării.

0 reuniune a miniștrilor 
de finanțe ai țărilor Clubu
lui „Celor Zece" ~ Principalele țări occidentale industrializate — a avut loc la Paris ; ea a fost consacrată examinării căilor de ieșire din actuala criză monetară occidentală.
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CAIRO 9. — Trimisul special Agerpres, T. Catincescu, transmite : Sîmbătă, 10 martie, va a- vea loc deschiderea Tîrgului internațional de la Cairo. La a- ceastă manifestare, care a devenit o prezență marcantă în sfera relațiilor internaționale, participă firme și organizații de comerț exterior din 24 de țări, printre care și România. Participarea țării-gazdă, cu aproximativ 100 de firme, oglindește progresul economiei egiptene, posibilitățile sale sporite de dezvoltare a relațiilor economice și comerciale cu alte state.Din partea țării noastre numeroase întreprinderi de comerț exterior expun în special produse ale sectorului construcțiilor de mașini și electrotehnicii, e- chipament .industrial și mijloace de transport. Industria construcțiilor de mașini se prezintă anul acesta, pentru prima dată, cu noile tipuri de tractoare de 45- 55 C.P. și cu noul autocamion DAC-12, prevăzut cu motor Diesel, cu un tip îmbunătățit de autosanitară, precum și cu alte utilaje grele, care se bucură de pe acum de aprecierea și interesul specialiștilor. Sînt expuse, de asemenea, produse ale industriei electrotehnice, cum sint noile tipuri de televizoare, sau mașina electronică de calculat și contabilizat FC 15-Felix.

peste hotare
BERLIN (Corespondentă 

la Șt. Deju). La Muzeul 
istorie germană din Berlin

<fe 
de 

,. ____  ___ _______ a
avut loc, la 9 martie, vernisajul 
expoziției documentare româ
nești „40 de ani de la luptele 
feroviarilor și petroliștilor din 
România in ianuarie ți februa
rie 1933". Directorul muzeului și 
atașatul cultural al ambasadei 
române au subliniat, in alocu
țiuni, importanța luptelor gre
viste din România din 1933 și - c„.solidaritatea internațională 
această acțiune.

La deschiderea expoziției 
participat reprezentanți ai .... 
al P.S.U.G., ai Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D.G., ai u- 
nor organizații și instituții din 
țara gazdă, 
tic. A fost 
României 
Vlad.

au
C.C.

ni corpului diploma- 
prezent ambasadorul 
in R.D.G., Vasile

In foia de expo-TIRANA.
ziții a Comitetului albanez pen
tru relații culturale și de prie
tenie cu străinătatea s-a deschis 
expoziția de fotografii „40 ani 
de la luptele din ianuarie—fe
bruarie 1933 ale muncitorilor 
feroviari ți petroliști din Româ
nia". Au fost prezenți Misto 
Treska, președintele Comitetu
lui albanez pentru relații cul
turale ți de prietenie cu străi
nătatea, alte persoane oficiale, 
un numeros public. Ambasado
rul român Ion St.oian și istori
cul albanez Mediha Jasa au 
evocat însemnătatea eroicelor 
evenimente din ianuarie—fe
bruarie 1933.LONDRA 9 (Corespondență de la N. Plopeanu). — în sala bibliotecii Stamford, din Hackney — Londra, s-a deschis un complex expozițional consacrat României. Sint prezentate publicului expoziția „Personalități ale culturii și științei românești", precum și o expoziție de carte românească. La festivitatea de deschidere a luat cuvîntul S. E. Kelly, primarul din Hackney, Cărțile românești expuse âu fost dăruite bibliotecii Stamford.
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Partidul Liga Awami deține
291 din 300 mandate

DACCA 9 (Agerpres). — în capitala Republicii Bangladesh au fost anunțate rezultatele definitive ale a- legerilor parlamentare de la 7 martie — primele din istoria acestei țări. Din cele 300 de mandate de deputați în Adunarea Națională 291 au revenit candidaților partidului Liga Awami, de guvernămint. Toți cei 22 de miniștri din guvernul țării, care au candidat în alegeri, au obținut victoria cu o majoritate confortabilă-
fac ta oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi 91 Instituții. Pentru străinătate, abonamente prin i,ROMPRESFILATELIA*> București 
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