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însemnătatea deosebită, ° 
deplina rodnicie a vizitei 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Africa

HOTARÎREA
Plenarei Mtetolui Central al P. C. R. 
u privire la îmbunătățirea organizării 

si ffiritan bibcîî h agricuiturăAsigurînd înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale din 1972 ale P.C.R., a politicii de dezvoltare continuă a economiei naționale — condiție fundamentală a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a ridicării nivelului de trai al poporului — partidul și statul nostru au acordat și acordă o atenție deosebită agriculturii, dezvoltării și modernizării bazei tehnico-materiale, precum și perfecționării formelor de organizare și conducere a acesteia.In acest sens, plenara apreciază importanța măsurilor adoptate în noiembrie 1970 pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretai- general al partidului, cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii și, în cadrul acestora, însemnătatea organizării retribuirii muncii în acord global.Adoptarea de către marea majoritate a cooperativelor agricole a unor forme variate ale acordului global, în funcție de particularitățile procesului de producție și condițiile economice, a condus la o participare mai ac ti,vă la muncă a cooperatorilor. Ca urmare, lucrările agricole au fost executate la timp și mai bine, drept care, în comparație cu anii anteriori, au sporit producția și livrările la fondul de stat.Recolta de cereale s-a ridicat în 1971 la 14,7 milioane tone, iar în anul 1972 la 16,7 milioane tone, depășind cu 2,8 milioane tone cea mai bună producție de cereale obținută în cincinalul precedent. 'Creșteri însemnate s-au înregistrat și la -celelalte culturi, precum și la efectivele de animale, la producția de carne, lapte și ouă.Datorită acestor realizări s-au întărit continuu unitățile cooperatiste din agricultură, s-au îmbunătățit condițiile de viață ale țărănimii, ale cărei venituri obținute din sectorul socialist au crescut în 1972, față de 19.71, cu 7,4 la sută.Toate acestea demonstrează, că măsurile adoptate de conducerea partidului corespund pe deplin cerințelor actualei etape de dezvoltare a agriculturii noastre.Plenara relevă aportul organelor și organizațiilor de partid la înfăptuirea acestor măsuri și apreciază pozitiv rezultatele muncii politice desfășurate pentru cunoașterea și aplicarea în viață a noilor forme de organizare și retribuire a muncii, pentru mobilizarea țăranilor cooperatori,, a tuturor lucrătorilor din agricultură la înfăptuirea politicii partidului în această ramură de bază, a economiei noastre naționale.Luînd în considerare rezultatele obținute pînă în prezent, pe baza consultării organelor județene de partid și de stat și a unui însemnat număr de mecanizatori, cooperatori și specialiști din unitățile agri-

cole, în scopul îmbunătățirii, în continuare, a organizării și retribuirii muncii, plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român hotărăște :
I. Cu privire la organizarea 

și retribuirea muncii in acord global 
în agricultura cooperatistaPe baza experienței și rezultatelor obținute, se 

vor lua măsuri de generalizare a organizării și retri
buirii muncii în acord global în toate cooperativele agricole de producție, în mod diferențiat, potrivit condițiilor existente în fiecare unitate. Angajarea acordului global pe culturi și categorii de animale trebuie să aibă la bază acoperirea cheltuielilor de producție, inclusiv plata lucrărilor manuale, din veniturile proprii obținute.

— în producția vegetală, cooperatorii vor lua în acord global suprafețele pe care le pot munci, obli- gîndu-se să execute lucrările de întreținere, recoltare și de încărcare-descărcare a produselor — care nu sînt încă mecanizate — și să obțină cel puțin producția stabilită îp angajamentul încheiat cu cooperativa agricolă.
— La cereale păioase, lucrările vor fi executate mecanic în acord global, de mecanizatori, de la pregătirea terenului pînă la recoltarea, transportul și depozitarea produselor. Cooperatorii vor efectua numai acele lucrări care nu sînt încă mecanizate și pentru care vor fi retribuiți potrivit cu munca depusăi
— în producția animală, cooperatorii vor lua în acord global îngrijirea în bune--condiții și-pe o perioadă de cel puțin un an a unui lot de animale, a cărui mărime se va stabili diferențiat pe specii și categorii, ținîndu-se seăma de gradul de mecâniZate, angajîndu-se să obțină cel puțin producția planificată.în producția vegetală cît și în cea animală angajamentul ce se încheie între cooperativă și cooperator va cuprinde obligațiile ce revin unității pentru asigurarea condițiilor de producție; lucrările manuale ce trebuie efectuate obligatoriu de către cooperator, producția ce urmează a fi obținută, calitatea acesteia, precum și perioadele de livrare.
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Centrul de calcul al Centralei 
siderargice GalațiCa urmare a mășurilor stabilite in „Programul privind perfecționarea sistemului informațional economico-social, introducerea sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor și dotarea economiei naționale cu tehnică de calcul în perioada 1971-1980“ aprobat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. in luna octombrie 1971, de

în aceste zile se împlinește un an de la începutul vizitei în Africa a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care s-a înscris ca un eveniment istoric în cronica relațiilor de prietenie și solidaritate ale României socialiste cu țările africane în curs de dezvoltare, cu mișcările de eliberare de pe continent, și, în general, in ansamblul manifestărilor țării noastre pe arena internațională.Poporului nostru îi sînt. vii în memorie desfășurarea acestei vizite, etapele ei în cele opt țări, manifestările de caldă prietenie ' prile.- juite pe parcursul a peste 22 000 de kilometri, de la Mediterană pînă la fluviul Zambezi și de la țărmul Atlanticului pînă la cel al Coceanului Indian. Stăruie în amintire imaginea a sute de mii de. Cetățeni din țările africane fluturind tricolorul românesc, rostind, în diferite limbi, calde cuvinte de prietenie, făcind o entuziastă și sărbătorească primire oaspeților români — expresie vie a stimei și prețuirii pe care și le , nutresc reciproc poporul român și popoarele țărilor respective, a înaltei considerații față de personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și a- ccste manifestări de vibrantă căldură au pus ’ în evidentă aprecierea și prestigiul de care se bucură în prezent în lume România, ca tară socialistă ce militează pentru înțelegere și apropiere !ntre popoare, ca promotoare a unor relații de tip nou. bazate pe principiile independenței și suveranității, egalității în drepturi, afirmării dreptului sacru al fiecărui popor de a-și decide singur soarta.In desfășurarea si realizarea aces

curînd a fost înființat „Centrul de calcul al Centralei siderurgice Galați". Centrul de calcul C.S.G. va servi atît centrala siderurgică, cît și Trustul de construcții și montaje metalurgice de pe platforma siderurgică a Galațiului. Din punct de vedere al dotării .tehnice, centrul dispune, de 9 caloulatoare și 4 minicalculatoare de proces. 

tei vizite și-a găsit oglindire poziția consecventă a Partidului (Jomunist Român și Republicii Socialiste România de caldă simpatie și solidaritate față de popoarele africane care luptă pentru consolidarea independenței și lichidarea subdezvoltării moștenite de la colonialism, pentru propășirea materială și spirituală, față de mișcările de eliberare națională, care luptă împotriva imperialismului și colonialismului.
„Moment de o deosebită însemnătate în dezvol

tarea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală 
dintre Republica Socialistă România și țările africane, 
vizita constituie o manifestare fără precedent a poli
ticii externe a partidului și statului nostru de solidari
tate cu țările care au scuturat jugul colonial, cu miș
cările de eliberare națională, cu toate popoarele 
angajate în lupta pentru apărarea și consolidarea in
dependenței, împotriva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru progres, securitate și 
pace în lume".

(Din „Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din ÎS 
aprilie 1972 cu privire Ia vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unele țări airicane").

După cum se știe, apariția pe ruinele imperiilor coloniale a noilor state independente africane se înscrie printre marile transformări revoluționare ale lumii contemporane ; reprezentând aproximativ o treime din numărul membrilor Organizației Națiunilor Unite, ele joacă un rol deosebit de important, pe a- rena mondială, în soluționarea problemelor majore ale vieții internaționale — afirmîndu-se ca un factor activ al luptei împotriva politicii imperialiste de dominație și dictat, pentru relații internaționale bazate pe egalitate șl respect între popoare, în acest context, vizita președintelui Consiliului de Stat al Româ
COMICAT COMUN 

cu privire la vizita ing. Sayed Marei, 
prim-secretar al C.C. al Uniunii Socialiste

Arabe din Republica Arabă Egipt] 
în Republica Socialistă România

niei, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-â dovedit de o excep-, țlonală însemnătate. Ea a dat un puternic impuls extinderii și intensificării relațiilor dintre România și țările Africii, dintre partidul nostru și mișcările de eliberare națională, în interes reciproc, precum și al cauzei luptei antiimperialiste, progresului general, păcii și cooperării internaționale în întreaga lume. Convorbirile prilejuite, documentele comune semnate în cursul vizitei' — acte de o mare valoare internațională — au dat glas . voinței de a dezvolta colaborarea reciprocă pe multiple planuri, au relevat unitatea de vederi în probleme de însemnătate capitală ale contemporaneității — cum sînt principiile de bază ale relațiilor internaționale, stingerea focarelor de încordare, abolirea colonialismului și rasismului, dezarmarea, lichidarea subdezvoltării, creșterea rolului O.N.U. îmbogățind amplu cunoștințele popoarelor respective despre realizările poporului român în. făurirea vieții noi, socialiste, despre politica externă a țării noastre, pusă consecvent în slujba celor mai înalte aspirații ale omenirii, vizita a făcut ca noî și noi milioane de oameni să se adauge prietenilor României de pe toate meridianele globului, să crească prestigiul ci internațional.însemnătatea vizitei în Africa nu se limitează la cadrul bilateral al intereselor reciproce ; depășind acest cadru, ea a marcat o contribuție de seamă la strîngerea legăturilor de
(Continuare in pag. a III-a)
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Pentru astăzi depozitele 
au expediat magazinelor 
bucureștene peste 360 
tone de legume, ne infor_ mează tovarășul P. Niculescu, directorul întreprinderii de producție și valorificare a legumelor și fructelor din municipiul București. De asemenea, pentru săptămâna 12—17 martie s-a pregătit livrarea a incă 1 000 tone de cartofi și 460 tone de legume, din care : 240 tone ceapă,. 130 tone rădăcinoase și primele cantități de legume timpurii — circa 90 tone de trufandale : ceapă verde, castraveți doi iute etc. de seră, salată, ar-

cartier de Io- orașul SFÎNTU- început construc- nou cartier_de_locuințe, Simeria
Un nou 

cuințe. In 
GHEORGHE s-a ția unui ----  -------- — ----denumit Simeria IV. In prima etapă de dezvoltare '— cuprinzind perioada pînă la sfirșitul anului 1973 — aici vor fi construite și date în folosință peste 330 de apartamente noi. în faza a doua de dezvoltare — în cursul anilor 1974— 1975 — acestora li se vor mai adăuga încă 1100 apartamente, astfel incit la sfirșitul cincinalului a- cest cartier va deveni al doilea ca 

mărime dintre cartierele noi ale orașului.
Inovații de peste 31 de 

milioane La Pest-e 31 milioane lei se cifrează eficiența invențiilor, inovațiilor și raționalizărilor realizate anul trecut de cele '35 cercuri de creatori tehnici din întreprinderile județului HUNEDOARA. La clubul^ „Siderurgistul" din Hunedoara‘a fost organizată vineri o consfătuire in cadrul căreia inovatorii au făcut un schimb de experiență în vederea generalizării inițiativelor. De asemenea, a fost deschisă o expoziție în care figurează cele mai însemnate creații tehnice ale inventatorilor, inovatorilor și raționaliza- torilor.
Numeroase obiectiva 

socicd-cuHurale pentru ce
tățeni. Buhușiul își îmbogățește peisajul urbanistic cu noi construcții de locuințe, cu noi obiective sociale și edilitare. în ultimii ani, peste 1 200 de familii — în marea lor majoritate textiliști — s-au mutat în locuințe noi. Nu peste multă vreme vor fi predate „Ia cheie*1 a- proape 200 de noi apartamente. „Zestrea*1 urbanistică a Buhușiului s-a îmbogățit în ultima vreme cu 

o casă de cultură, cu cinematograf și săli pentru formațiile artistice, 4 școli de cultură generală, un liceu și o școală profesională textilă, in care învață peste 4 000 de tineri, o creșă-cămin unde sînt crescuți și educați 340 de copii ai textiliștilor.
Micul dejun la locul de 

muncă Început să fie materializată o valoroasă inițiativă a organizațiilor comerciale din orașul 
PIATRA NEAMȚ, și anume extinderea și .diversificarea prestărilor de servicii către populație și în u- nitățile economice, în școli și instituții. Astfel, oamenii muncii și elevii au posibilitatea să-și cumpere micul dejun la locul de muncă.

Noi unități cu autoser
vi r© cacirul unei largi acțiuni pentru introducerea unor forme moderne de servire a cumpărătorilor, la MEDIAȘ și SIBIU au fost deschise noi unități cu autoservire. Pînă la sfirșitul acestui an vor fi construite sau amenajate alte 20 de asemenea unități în orașele județului. I.n acest fel, numărul magazinelor cu autoservire din județul Sibiu va ajunge la 100.

Pregătiri pentru sezonul 
turistic pe litoral, stațiunile balneoclimaterice din CONSTAN
ȚA, de pe litoralul românesc al Mării Negre, care in 1972 au găzduit cu 17 la sută mai mulți turiști decît în anul precedent, se pregătesc intens pentru un nou sezon turistic. în acest an. hotelurile, vilele, amenajările din satele de vacanță și campingurile își măresc capacitatea oferind 110 000 locuri. Intre stațiunile Jupiter si Venus se află în stadiu de finisare un mare complex hotelier cu peste 2 800 de locuri și opt restaurante, Ia Mamaia un nou grup de vile cu 400 de locuri, pe malul lacului Te- chirghiol încă o bază de tratamente, cu băi reci, la Eforie Sud se extinde plaja. Totodată, se completează mobilierul, iar plajele, punctele de agrement, piscinele, terenurile sportive sînt revizuite. Centru împodobirea zonelor verzi se pregătesc în sere circa trei milioane de flori.

3 000 de bacalaureat! 
se califică în diferite me
serii. La uzina ‘„Metalul roșu" din CLUJ, 30 de absolvente ale li

ceului au terminat cursurile teoretice de calificare în meseria de rectificator, fiind repartizate la mașini, pe lingă muncitori cu experiență. La fabrica de tricotaje „Someșul", alte 150 de absolvente de liceu s-au calificat în diferite meserii sau sint în curs de calificare. La uzina „Tehnofrig", la Fabrica de piele și încălțăminte, la uzina „Industria sîrmei" din Turda și altele, sute și sute de tineri și tinere absolvenți de liceu se califică in diferite meserii. în total, pe județul Cluj, 3 000 de bacalaureăți, din care aproape 2 000 fete, se află în curs de calificare în fabrici și uzine, in unitățile agricole.
Instalații gigant pentru 

încărcat fosfați. La i-p;m.p.b. 
PITEȘTI, un colectiv de specialiști, in colaborare cu Institutul de proiectări căi ferate București, a conceput și construit pentru portul Tartus din Siria o instalație gigant de încărcat fosfați în nave. Instalația are o capacitate de încărcat de 1 000 tone pe oră și a fost, în baza calităților sale competitive, brevetată ca invenție în 5 țări europene: Italia, R. P. Polonă, R. D. Germană, R. F. Germania și Franța.

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, în perioada 6—10 martie 1973, ing. Sayed Marei, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt, a făcut o vizită de prietenie în Republica Socialistă România.Ing. Sayed Marei a fost însoțit de dr. Gamal el din Oteifi, membru al C.C. al U.S.A., vicepreședinte al A- dunării Poporului, Suad Badawi el Fatatry, ambasador, director al Departamentului Europa Orientală din M.A.E., Mohamed Ahmed Hussein Idris, membru al C.C. al U.S.A, și secretar general al Uniunii Centrale a Cooperativelor Agricole din Republica Arabă Egipt, Abdul Aziz Mustafa Mohamed, secretar cu probleme financiare și membru al Consiliului U- niunii Generale a Muncitorilor din Republica Arabă Egipt, Mohamed Gamal Ahmed Aii Shahin, șeful secției relații externe din Secretariatul pentru tineret al C.C. al U.S.A., Salah el din Ibrahim el Sayed, director pentru relații publice în Secretariatul general al C.C. al U.S.A.Dl. Osman Assal, ambasadorul Republicii Arabe "Egipt la București, a însoțit delegația la convorbiri.în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit pe primul secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, ing. Sayed Marei. Cu acest prilej, ing. Sayed Marei a înmînat un mesaj personal tovarășului Nicolae Ceaușescu din partea pre- 
PLECAREA DELEGAȚIEI

ședinteîui Republicii Arabe Egipt — Anwar El Sadat.Delegația Uniunii Socialiste Arabe a avut, de asemenea, o întilnire la C.C. al P.C.R. cu tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Gheorghe Necula, membru al CiC. al . P.C.R.,. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Aldea Mi- litaru, membru al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Mircea Malița, membru al C.C. al P.C.R., consilier, Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C.Cu prilejul prezenței în Republica Socialistă România, unii membri ai delegației Uniunii Socialiste Arabe au făcut un schimb de vederi și- de experiență, la Marea. Adunare Națională, Uniunea Generalii a Sindicatelor, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, Academia de științe agricole și silvice, Asociația juriștilor. Ministerul Afacerilor Externe.
(Continuare în pag. a V-a)

■■
Simbătă la amiază a părăsit Capitala delegația Uniunii Socialiste A- rabe din Republica Arabă Egipt, condusă de ing. Sayed Marei, prim- secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, care la invitația C.C. al P.C.R. a făcut o vizită oficială de prietenie in țara noastră.La aeroportul- internațional Bucu- rești-Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii : Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.. Gheorghe Necu-la, membru al 

C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. Aldea Mili- taru, membru al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de- Producție, Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. Mircea Malița. membru al C.C. al P.C.R., consilier. Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Nico.1- cioiu, secretar al C.C. al U.T.C.. de activiști de partid.Au fost prezenți, de asemenea, Osman Assal. ambasadorul Republicii Arabe Egjp-t la București, si membri ai ambasadei. (Agerpres)

La întreprinderea „Automatica din București se execută ultimele controale tehnice la instalația de automatizare pentru „Piroliză 
mie Pitești

destinată grupului industrial de petrochi- Foto : S, Cristian
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita ministrului afacerilor externe 

al Republicii Malgașe, Didier Ratsiraka



PAGINA 2 SCÎNTEIA — duminică 11 martie 1973

O mtinphn Sb are

DIVERS n-a făcut infarct
multa că... birocrația
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24 frați9de singeInternat în spital cu o gravă afecțiune internă, Gheorghe Dlujinschi, din comuna Fru- mosu (Suceava), avea nevoie de o importantă cantitate de singe pentru transfuzie. La apelul medicilor și al activiștilor de Cruce Roșie din comună, in ajutorul consăteanului lor. au sărit 24 de donatori, printre care soția bolnavului, doi frați ai săi, precum și alți săteni și rude. Acum, după transfuzie, Gheorghe Dlujinschi se află in afara pericolului.Unde a dispărut ?
In ziua de 16 noiembrie 1972, 

Marin I. Dumitru, pensionar 
de boală din orașul Buftea, 
B-dul Muncii nr. 50, județul Il
fov, a plecat la București să-și 
cumpere o pereche de ' ' 
Dar de atunci nu s-a 
tors acasă și, cu toate 
gațiile întreprinse de 
și de organele de resort, nu i 
s-a dat incă de urmă. Pe de 
altă parte, la oficiul de pensii 
nu s-a primit nici o cerere de 
transferare a pensiei în altă 
localitate. M. D. era îmbrăcat 
intr-un costum verzui, un ba- 
lonseid bleumarin și basc. Alte 
semnalmente: robust, înălți
mea 1,70 m, un semn la ochiul 
drept. Cei care 
sint rugați să dea 
curaturii județului 
14.99.66).

pantofi, 
mai in- 
investi- 
familie

Partida schimbul
l-au întilnit 
relații Pro- 
Ilfov

de noapteîn timpul unui schimb noapte, Ion Toader, operator chimist la Fabrica de garnituri de frînă și etanșare din Sărat, s-a gindit că munca poate aduce „un noroc" cum i-ar aduce, de pildă, cui cu zarurile. Așa că, fără să piardă vremea, împreună cu alți colegi, s-a apucat vîrtos de barbut. Dar ea un făcut, zarurile, în noaptea aceea, erau contra sa. Pierduse întreaga chenzină. Nu pierduse însă speranța în zarul cel mare.. într-o scurtă pauză a dat fuga la vestiare,.. â găsit un , muncitor dor;-;'.. miiid' și i-a sustras dțh' buzunar 400 de Ici. A continuat partida, și a pierdut și banii furați. în cele din urmă a cîști- gat ce merita : un dosar penal. Dincolo de acest fapt însă, conducerea intreprinderii ar trebui, credem, să se intereseze mai îndeaproape de „distracția" celor din schimbul III. Pentru că, păgubindu-se reciproc, cei indisciplinați păgubesc și producția.

Rm. nu-i așa jo-

Tezaurul de la Cugir
Cu ocazia executării unor con

strucții, in orașul Cugir a fost 
descoperit un important te
zaur hallstattian, care conține 
trei vase ceramice specifice e- 
pocii respective, unelte de 
bronz (seceri, topoare, virfuri 
de săgeți), fibule, brățări or
namentate. Intr.-unul din vase 
erau , depozitate fragmentele 
unui colier și o brățară din 
aur in greutate de 285 gr. Pen
tru metalurgiștii din Cugir, a- 
ceastă descoperire are o sem
nificație aparte : ea arată ve
chimea multimilenară a înde
letnicirii prelucrării metalelor 
în această localitate.

Colective cu un grad înalt de spe- ’ cializare, institutele . de cercetări șiI proiectări au în fața lor o sferă deactivitate-cu un specific aparte. — din care decurg și atribute ale mun- Icii de partid legate de aceste caracteristici. Și, după cum se știe, calitatea, profunzimea, eficienta muncii Ide cercetare științifică sînt strîns legate și direct determinate de calificarea și competența cercetătorului, de măsura în care instituția fruc- Itifică potențialul de gîndire ,al specialiștilor de care dispune. De aceea, realizarea conducerii politice de către . organizația de partid în cadrul institutului presupune, în primul rînd, I un control exigent, permanent asupra modului cum se realizează sarcinile încredințate proiectării — sarcini de care depinde o largă I gamă de probleme, de cea mai mare I importanță, începînd de la probleme ale intrării în funcțiune la timp a I investițiilor pină la aspecte esențiale ale eficienței economice. Totodată, rolul conducător vizează modul cum sînt puse în valoare competen- ' ța profesională, îndrăzneala, pasiuneaI creatoare ale specialiștilor din acestsector. în acest sens, organizația de I partid de la Institutul de cercetări și proiectări navale Galați- controlează activitatea consiliului științific al | institutului, orientînd-o cu precădere spre crearea climatului optim de valorificare a unor asemenea calități ale oamenilor antrenați în munca de proiectare și cercetare.Se cuvine astfel relevată stăruința organizației de partid de a conec- I ta eforturile specialiștilor spre. realizarea unor proiecte cît maiavansate din punct de vedere tehnic, tinzînd spre nivelul mondial a- tins în acest domeniu. Este, de a- I șemenea, notabil efortul de a asigura, încă din această fază — deosebit de ' importantă — cheltuieli cît mai reduse, consumuri cît mai economice de materiale, îndeosebi de metal.în condițiile actuale, cînd tehnica construcțiilor navale se află intr-un proces rapid de dezvoltare, un teren de acțiune pentru organizația de partid este îndrumarea și controlarea procesului de ridicare a cunoștințelor specialiștilor, tia comitetului de ........................ICEPRONAV se editează lunar buletine informative, cu rezumate ale unor articole din revistele străine de specialitate, noutăți în domeniul construcțiilor navale ; au fost organizate simpozioane, mese rotunde, sesiuni științifice în cadrul cărora s-au dezbătut diferite teme legate de sarcinile actuale trasate de Conferința Națională a partidului, de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, ca și de aceea din 28 februarie — 2 martie a.c.. privind reducerea consumului de metal, îmbunătățirea calității navelor, creșterea eficientei e- conomice și altele.Cu prilejul altor articole inserate în acest Ciclu s-a relevai rolul de mare importanță pe eare il are adunarea de partid în conducerii politice, de cercetări-proiectări, plecare trebuie să-l rientarea adunărilor către problemele importante, actuale și de .perspectivă ale activității de cercetare și proiectare. Organizațiile de bază 1 „Corp" și 2 „Mașini" au analizat de curind cum sînt folosite resursele umane și materiale ale institutului, în ce măsură cercetătorii și proiectanții asigură, prin soluții tehnice proprii, eficiente, ridicarea parametrilor funcționali ai navelor, reducerea consumului de metal etc. S-au făcut numeroase propuneri privind introducerea unor noi tehnologii, tipiza.rea proiectelor, s-au elaborat hotărîri avind ca obiectiv central depășirea sarcinilor pe 1973.Mai mult va trebui însă tată atenția adunărilor de spre întărirea disciplinei în

dat fiind că în anul 1972 absențele și învoirile se ridică la peste 1000 de ore. De asemenea, dezbaterile nu s-au desfășurat întotdeauna intr-un climat combativ, exigent.Este cunoscut că cercetarea modernă are un caracter colectiv, presupune munca în echipă ; la găsirea soluțiilor tehnice, în mod firesc, concură diferiți specialiști. De aceea, de primă importantă este orientarea muncii de partid în raport cu structurile organizatorice specifice unui institut de proiectări. Aici. în cele opt ateliere de proiectare își des-

predare a proieotelor, îmbunătățirea performantelor funcționale ale navelor etc. Planurile de muncă ale consiliului științific sînt- elaborate în colectiv, în repetate rînduri ele fiind analizate de către ____partid. în. prezent, acționînd în lumina sarcinilor stabilite de Plenarele Comitetului Central al P.C.R. din noiembrie 1972 și 28 februarie — 2 martie a.c.. organizația de partid a indicat consiliului științific să « treacă în planul său de muncă noi o- biective privind aplicarea pe scară largă a unor soluții mai eficiente de

comitetul de

V/. ÎNTR-UN INSTITUT
DE-PROIECTĂRI

La indica- partid. in

exercitareaIn institutele punctul de constituie o- de partid

îndrep- partid muncă,

fășoară activitatea două organizații de • bază ; membrii birourilor organizațiilor de partid au fost repartizați să lucreze în cite un atelier, astfel că toate grupele de proiectare sînt, în permanență, sub controlul și îndrumarea organizației de partid.'Iată încă un exemplu : într-o perioadă a anului trecut, materialele prezentate în ședințele consiliului se alcătuiau numai de către directorul general sau directorul tehnic. Organizația de partid a indicat ca întocmirea materialelor, a- naliza diferitelor aspecte ale activității institutului să se facă de către colective largi de specialiști, conduse de către membrii consiliului științific : in prezent, toți cei care alcătuiesc organul colectiv de conducere participă efectiv la dezbateri și la elaborarea hotărîrilor. Teme ca : îndeplinirea planului prioritar de. construcții navale, realizarea planului de cercetare și valorificare a rezultatelor cercetării au fost temeinic dezbătute în cadrul consiliului științific și. ca urmare, s-au a- doptat importante măsuri ce vizează munca de perspectivă a sectorului de proiectare în construcțiile navale.Organizația de partid are în vedere, în ceea ce privește îndrumarea consiliului științific, în primul rînd ca acest organ colectiv de conducere să-și orienteze activitatea spre scurtarea timpului de proiectare. respectarea ‘ termenelor de

proiectare, o mai strinsă colaborare ou șantierele navale din țară.Muncă cu un pronunțat caracter colectiv, cercetarea și proiectarea solicită însă o foarte clară precizare a responsabilităților și aportului al fiecăruia. . Foarte este, în acest sens, organizației specialiștii mod concretpe
propriu portantă cuparea ca toți că în de ansamblu pe care le are da realizat institutul. In aceste zile, pro- iectanții de la Galați, angajați în ampla întrecere consacrată îndeplinirii înainte de termen a sarcinilor cincinalului, dau contur pe planșetele lor primelor nave din cele 27 tipuri care vor fi proiectate în 1973 — printre care unul din cele mai. mari cargouri românești (capacitate de 55 000 tdw). înaintea trecerii la executarea proiectelor, comitetul de partid a inițiat discuții cu cadrele de bază ale institutului, spre a se -stabili cadrul optim organizare a muncii, astfel ca tregul potențial de creativitate fie cît mai bine valorificat. Din ceste dezbateri a rezultat, de altfel, și angajamentul asumat pe anul 1973 de institut, privind scurtarea duratei de cercetare-proiectare cu 1 400 de zile.Una din preocupările statornice ale organizației de partid de aici o constituie grija pentru perspectivă, pentru formarea de viitoare cadre

im- preo- de partid să cunoas- obieotivele

de însăa-

bine pregătite. Din inițiativa organizației de partid au fost organizate întîlniri și consfătuiri cu conducerile institutului politehnic din localitate și ale unor școli tehnice de proiectanți, cu scopul de a studia și a prospecta în timp aptitudinile unor .viitori cercetători sau proiectanți. De asemenea, organizația de partid a imprimat mai multă exigență în încadrarea în colectiv a celor ce solicită să lucreze în cercetare sau proiectare.în strinsă legătură cu activitatea cotidiană a organizației de - partid este și grija manifestată aici pentru realizarea unei puternice suduri între proiectare și producție. Experiența organizației de partid de la Institutul de cercetări și proiectări navale Galați, arată cît de necesar este contactul direct, viu, între proiectant și constructor, astfel ca proiectarea, ca parte componentă a cercetării științifice, să fie legată cît mai strîns, integrată cu producția, spre a se înlesni realizarea proiectelor la un înalt nivel calitativ, ca și punctualitatea predării lor, fără nici un fel de tergiversări.Așa cum este cunoscut, o pîrghie deosebit de importantă în exercitarea conducerii politice, deplin valabilă și în institutele de cercetări- proiectări, este munca politico-ideo- logieă, desfășurată de organizația de partid. La institutul din Galați, 63 de proiectanți sînt absolvenți ai universității serale de marxism-leninism : în prezent, alți 14 urmează aceste cursuri. Organizația de partid ține o legătură permanentă cu conducerea universității serale și controlează felul cum specialiștii ce urmează aceste cursuri își însușesc cunoștințele predate, cum le aplică în practică. învățămîntul de partid se desfășoară în strînsă legătură cu problematica producției, cu sarcinile planului pe 1973. De menționat este că, uneori, dezbaterile politice au loc chiar în, cadrul șantierului naval din localitate, adică acolo unde se aplică cercetarea și proiectele pe care le execută specialiștii....Sarcinile ce revin sectorului de cercetare-pfoiectare în anul 1973 sint mult mai mari decît în anii precedent!. Pentru înfăptuirea obiectivelor partid politic tregulcerii de noi tehnologii moderne în' construcția de nave, legării cît mai strînse a cercetării de producție.
propuse, organizația de trebuie să-și întărească rolul conducător, să mobilizeze in- colectiv în vederea introdu-

Vaslle MIHAI
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Este un lucru bun să remarci în 
permanență abnegația cu care cele 
mai diferite categorii de oameni 
ai muncii își îndeplinesc sarcinile 
de producție și obligațiile față de 
societate. Devotamentul a intrat in 
firea lucrurilor și nu mai miră pe 
nimeni; intr-o lume consacrată 
binelui general, înfăptuirii 
politici de echitate. Forma 
răspindită de eroism este 
muncii. Fiecare dintre noi 
mai mult sau mai puțin, 
concert de realizări impresionante, 
meritind a fi deja contemplate la 
scară istorică. De aceea surprinde, 
și se prelungește ca un ecou al 
unei alte mentalități, cite un 
exemplu de abdicare crasă de la 
îndatoriri cetățenești și profesio
nale. Nu de mult a fost prezentat 
la televiziune testul bazat pe si
mularea unui accident la margi
nea unei șosele. Indiferența la su
ferința aproapelui a scandalizat, 
pe .drept, și a fost apreciat ca o 
încălcare a legii și ca o probă a 
lipsei de umanitate.

îmi povestea recent un profesor 
din București o intîmplare petre
cută la Policlinica de adulți-Ber- 
ceni, aparținătoare de Spitalul 
Bucur. La o . oră destul de întir- 
ziată a după-amiezii. se prezintă 
un bolnav cardiae in plină criză. 
Se adresează la ghișeul unde se 
păstrau fișele pacienților cu ma
ladii cronice, in observația 
telor servicii, rugind să fie 
mat spre un cabinet. I se 
să urce la etajul I, la un 
de serviciu. Acolo se aflau 
mai mulți cetățeni in așteptare, și 
cum nu dădeau semne de înțele
gere pentru unul care venise mai 
tîrziu, a coborit din nou, încercînd 
să obțină o prioritate de la servi
ciul unde se știa înregistrat din 
urmă cu peste doi ani, de la cea 
dinții manifestare serioasă a bolii. 
I s-a spus să aibă răbdare, fiindcă 
cei din holul cabinetului aveau bo
nuri. „Bine, dar mi-este rău, sint 
bolnav cronic, am a fișă la dum
neavoastră". „Pentru urgențe, ve
deți și dumneavoastră panoul de 
acolo, sinteți luat înaintea celor
lalți". Omul nostru și-a pierdui 
răbdarea : „Bine, dar cine stabi
lește caracterul de urgență Răs
punsul a venit cu promptitudine : 
„Medicul !“. Pacientul devenise 
surescitat, avea dificultăți respi
ratorii : „Pentru a intra la medic 
am nevoie de bon...“. Calmă, per
soana de la ghișeu îi explică : 
„Bonurile se dau dimineața, tova
rășe !•• Omul simțea să se înăbu
șe : „Este vorba de inimă, domni

unei 
cea mai 
aceea a 
aducem 
intr-un

diferi- 
îndru- 
spune 
medic 

insă

șoară, pot să mor într-o clipă'1. 
Figura de dincolo de geam s-a lu
minat : „Inimă ? Iertați-mă ! Nu 
înțelesesem bine. Noi nu mai avem 
serviciu de cardiologie". Era prea 
de tot. Simțind că intră și în cri
ză nervoasă, omul care se știa 
sub observația policlinicii, de mai 
multă vreme, dădu din mină și 
urcă din nou, furios, treptele eta
jului I. Ajunse la ușa cabinetului 
și apăsă aproape mașinal pe clan
ță. înăuntru, medicul tocmai ter
minase de consultat pe cineva, așa 
că nu se enervă și il primi cu 
grijă : „Ce s-a intțmplat, to
varășe

Se așeză pe un scaun și spuse : 
„Mi-e rău ! Sufăr de mult de o 
insuficiență cardiacă și simt că 
am intrat într-o criză". Medicul 
ridică ochii de pe registrul 
care-și coborise ochii intre timp și 
se miră : ,(Inimă 1 Dar nu mai 
avem cardiologie la policlinică. 
Serviciul s-a mutat la Spitalul 
Bucur". Era deci adevărat. Nime
rise la un cabinet de interne. „Vă 
rog mult să-mi dați o trimitere 
către spital. Mi-e tare rău". Fața 
bolnavului se congestionase și res
pira șuierător. „Mi-este imposibil. 
Vă rog să luați trimiterea de la 
circumscripția medicală in raza 
căreia locuiți. La revedere !“ A 
trebuit să coboare din nou, să a- 
lerge doi kilometri pînă la cir
cumscripție, unde o injecție l-a 
calmat, iar apoi să ia trimiterea și 
să ajungă la spital.

Faptele de mai sus sint riguros 
verificabile. Nu este vorba de in
competență, ci de o insensibilitate 
omenească incredibilă, de o biro
crație a suferinței, un funcționa- 
rism stupid. Un medic internist 
era dator să ia măcar 
pacientului și să-i dea 
ajutor, așa cum s-a intimplat mai 
tîrziu, la un eșalon inferior lui. 
Din fericire, nu a fost un infarct 
sau altceva primejdios, dar cel în 
cauză avea nu mai puțin de șase 
electrocardiograme la un dosar de 
cardiac, găsibile totuși in fișetul 
policlinicii. Mai presus de toate, 
medicina este o profesiune a. înal
tului umanism, așa cum o slujesc 
cei mai mulți dintre lucrătorii do
meniului. Desigur, cazul de la po
liclinica amintită este o excepție. 
Oricum, împrejurarea trebuie să 
ne dea de gindit, prin caracterul 
ei de gravitate. Ceea ce ține de 
sănătatea 
lor este 
greșelii.
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Aurel Draqoș l
MUNTEANU ’

tensiunea 
un prim

oamenilor și de viața 
supus o singură dată

Cartierul Drumul Taberei. Prind contur noi construcții de locuințe

vremea
Ieri în țara : Vremea a fost umedă 

și închisă. Au căzut precipitații tempo
rare, sub formă de lapoviță și ninsoare 
în Banat, Transilvania și Moldova șl 
mai ales sub formă de ploaie șl bur
niță în Oltenia și Dobrogea. în Mun-’ 
tenia, precipitațiile au fost locale, sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, 
în zona de munte a continuat să 
ningă. Vîntul a suflat slab, pînă Ia! 
potrivit, cu intensificări locale în Do
brogea și la munte. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între minus 1 grad 
în mai multe localități din nordul Mol
dovei șl plus G grade la Baia Mare și 
Satu-Mare. Pe alocuri, în Oltenia și 
zona subcarpatică a Munteniei, s-a 
produs ceață.

Timpul probabil pentru 12, 13 și 14 
martie. In țară : Cerul va fl favorabil, 
cu înnorărl mai accentuate în jumăta
tea de sud, unde se vor semnala pre
cipitații locale. In rest, acestea vor fl 
Izolate. Vîntul va sufla potrivit. Mini
mele vor fl cuprinse între minus 6 șl 
plus 4 grade, mai coborîte la începutul 
intervalului, iar maximele vor - oscila 
între 2 și 10 grade. In București : Ce
rul va fi mal mult acoperit. Temporar 
se vor semnala precipitații. Vint slab, 
pînă la potrivit. — 
variabilă.

Temperatura ușor

’ Tratament I contra-| indicat
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într-una din zile, 200 de de la cooperativa agricolă producție din Ungureni (Tir- goviște) s-au îmbolnăvit și, toate, una după alta, și-au pierdut mieii. Motivul ? Din cercetările efectuate pină acum se pare că este vorba de un tratament contraindicat (prescris de medicul veterinar Mihai Coica) împotriva paraziților intestinali. Tot în această cooperativă, de la începutul anului și pînă acum au murit 80 de oi. Ambele fenomene sint simptomatice. Rămîne de văzut cum le vor diagnostica acum organele de resort, care vor lua, credem, și măsurile ce se impun.După faptă
In dimineața zilei de 23 sep

tembrie 1971, Sekely Sandor 
Csaba, din comuna Cernatu de 
Jos (Covasna), în vîrstă de 23 
de ani, care trăia din tot felul 
de expediente, a pătruns in
tr-o locuință de pe strada Bo- 
bilna din Brașov și a ucis-o pe 
Valeria Petcu, mama unui co
pil de 
reușit 
faptei, 
pornit 
Afllnd 
părăsit 
ascundă

7 luni. Cu toate că a 
să dispară de la locul 

organele de resort au 
imediat pe urmele ~lui. 
că este - ■ ■ ~ -
orașul, încercînd să 

_______ ~ prin diverse L 
După un an de zile insă a fost 
descoperit la un căruțaș parti
cular din București și arestat. 
Trimis in fața instanței de ju
decată, el a fost condamnat la 
17 ani închisoare.

căutat, S. C. a 
' i se 

locuri.-

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii

hotel!
„închiriez cameră mobilată. Central, acces dependințe, confort. Adresați Ian- cu. București, Str. Haiduc Bujor nr. 18— 20. P.S. Vizibil" toată ziua" „înțelegdtorul“

și chitanță. După care m-am aduc lucrurile...geamantanul în mînă, N.I. a hotărîre — doar era chiriaș.- apartamentului. Și-a dat să

In acte 
ai lui și el; în 
apartament -

în urma unui asemenea anunț — desprins de undeva, de pe un stîlp de telegraf — cetățeanul N. I. s-a prezentat în fața ușii apartamentului cu pricina. (A- partament mare — trei camere și dependințe — într-un imobil proprietate de stat, dat in folosință cu numai cițiva ani în urmă). Și, conform avizului, N. I. s-a „adresat Iancu"...Miercuri 28 februarie a.c., judecătoria sectorului IV.în fața instanței — cei doi contrac- tanți : de o parte, Marcu Iancu, de cealaltă — N.I. Primul in calitate de inculpat...PnvP'Rfp’sfp N.I.— I-am?dat cit a cerut: 300 pe lună; banii pe un an înainte. Total : 3 600 lei. Am făcut ' dus să-miȘi, cu sunat cu — Ia ușa intre...„încotro ?“ — îl oprește în prag, Iancu.„Cum încotro ? în cameră ?“„In cameră nu se poate, am închiriat-o", i-o retează categoric „proprietarul". .„Bine, dar...".„Știu, omule, doar nu sînt uituc. Ți-am închiriat-o dumitale, mai adineaori", precizează Marcu Iancu. Apoi, dezolat, continuă : „A dat mai mult ; i-am închiriat-o el. E înăuntru... Ce să-ți fac eu dacă n-ai venit direct cu lucrurile. Dar să știi că n-ai pierdut mare lucru, nu era mobilată I"

■„Atunci stau in camera de alături ; doar ai trei camere", încearcă N.I.„Nu se poate. Și aia e închiriată. Și încă de cînd, ehe !...“„în cazul ăsta, stau în camera dumi- țale."„Care camera mea ?„Aia, a treia, în care stai dumneata".„Fii serios, nu se poate, și-aia e închiriată. Uită-te 1 Da, mai întîi, bate la ușă. Știi, e tot o doamnă, pensionară".La care N.I. uită pentru o clipă de sine, întreabă stupefiat :„Bine, dar dumneata ? 1“„Eu mă sacrific : stau aici, în vestibul..."„Ei bine — hotărăște N.I. istovit de atitea emoții — am să stau aici, în vestibul, cu dumneata 1“„Imposibil, e închiriat. Unui elev de liceu... în plus — aruncă Iancu ultimul argument — aici stăm și noi, familia. Și avem trei copii minori... Totuși, n-am să te las să pleci in altă parte ; am la subsol o boxă. Iarna e foarte cald acolo...".Nu, stimați cititori ; cele de mai sus nu țin nici de domeniul teatrului absurd, nici de cel al fanteziei. Sint fapte adevărate. Revoltător de adevărate.Marcu Iancu, beneficiar al apartamentului din str. Haiduc Bujor nr. 18—20 — împreună cu concubina sa Elena Ene — și-a subînchiriat întreg apartamentul. Inclusiv vestibulul în care s-a „restrîns" împreună cu cei trei copii ai lor, pentru care de fapt i-a fost atribuit acest spațiu : unul de 7 ani, altul de 5 ani, celălalt de 3 ani. (Boxa cedată cu atîta „generozitate" lui N.I. — doi metri pătrați — n-o mai punem ]a socoteală. Era, de fapt, a... unui vecin). Pentru cele trei camere și dependințele aferente. Marcu Iancu plătea lunar o chirie de. 270 lei. în schimb, de pe urma lor smulgea din mîinile altora... 1 200 lei lunar I Adică de peste patru ori mai mult decît plătea 1 Povestea „cameră mobilată, confort" era — după cum am văzut — un truc pentru a cere prețuri piperate. (Și reținem : cerea întotdeauna banii înainte pe un an sau pe doi).Drept pentru care și-a abandonat de la o vreme serviciul. (De aici — „vizibil toată ziua" I) Afacerea cu casa prospera ! Contrar legii, în dauna altor cetățeni — inclusiv a celor trei copii minori, siliți de propriul lor tată să trăiască în condițiile arătate mai sus.Miercuri 28 februarie a.c., la Judecătoria sectorului 4, în sala în care s-a dezbătut cauza de mai sus, am citit în ochii tuturor celor prezenți o sinceră indignare.

Un NU hotărît speculei cu locuințele statului, parazitismului — deghizat — pe banii obștei. O dorință unanimă, de a se pune capăt — pentru totdeauna — unor asemenea situații.
Microgalerie
de portrete

— Onorată instanță, consider că inculpatul a greșit ; i se poate întimpla oricui ; de ce să fie condamnat ?... O să plătească și el daunele și gata... Oameni sîntem... _ Cu citeva luni în urmă, C.B. a venit acasă beat. Tîrziu, către miezul nopții. Ajuns in holul comun, la etaj, a constatat că... e întuneric. Și atunci... Atunci a smuls ușa din balamale și a aruncat-o jos, pe scări. După care a spart cam tot ce i-a căzut în mînă și a violat apartamentul unui vecin. Normal, vecinul — I.O. — l-a dat în judecată, a cerut sancționarea penală a vinovatului.Și iată ziua judecății : C.B. trebuie să răspundă în fața legii pentru faptele sale huliganice, pentru nesocotirea drepturilor cetățenești ale celorlalți. In locul inculpatului insă,' in istanță ia cuvintul... I.O. păgubașul. (Vezi pledoaria de mai sus l) Și dă-i cu omenia în stingă, și dă-i cu omenia în dreapta — mai-mai să credem că este nu numai avocat ad-hoc, ci frate cu inculpatul, necum însuși reclamantul !— Eu imi retrag în întregime plingerea — a încheiat el categoric.Conform legii, instanța a luat act de cerere ; totodată însă, ea l-a condamnat pe C.B. pentru violde domiciliu, infracțiune a cărei sancționare nu a fost afectată de retragerea cererii reclamantului : 5 luni Închisoare.Ceea ce ne-a determinat să ne oprim asupra acestui caz nu este insă nici- fapta săvirșită de infractor, nici sancțiunea aplicată de instanță, ci subita „o-

menie“ a păgubașului. Firește : în limitele legii, reclamantul își poate retrage cererea, vinovatul poate fi iertat. Tocmai de aceea a stabilit legiuitorul ca unele infracțiuni, să fie constatate și sancționate numai la plingerea prealabilă a părții vătămate. Numai că unii caută să exploateze vîrtos această prevedere legală. Și atunci nu-și retrag plingerea decît într-un singur fel : contra cost.O atitudine contrară sensului și literei legii. Pentru că ceea ce contează este interesul social, comportarea victimei după săvîrșirea faptei, nu interesul meschin al păgubașului. Ori infractorul regretă sincer cele petrecute și — prin a- titudinea sa — demonstrează că ele au fost pur și simplu un accident — și a- tunci merită să fie iertat ; ori persistă în greșeală — și atunci trebuie să-și ispășească pedeapsa.
„GrijuliurTribunalul Capitalei. Alături de mine, pe o bancă, doi bărbați discută cu voce tare — de toate și nimic. Sînt elegant îmbrăcați, veseli, puși pe amabilități. Se pare că nu s-au văzut de mult...Deodată, unul dintre ei — om la vreo patruzeci de ani — își aruncă ochii pe ceas. Sare ca ars :— Cum trece vremea, dom’le ! Plec, la fără un sfert mă întîlnesc cu soția. Se supără pe mine dacă întârzii — nu se face...Celălalt se ridică și el :— Da’ unde vă duceți, frate, așa de dimineață : la vreunLa care primul ii acru :— De spectacol ne dat divorț și ni s-a recurs !

spectacol ? răspunde din mers,arde nouă ? ! Am respins ; azi facem
„Autodidactul^— Faptele sint acestea, recunoaștem : ele s-au petrecut așa și nu altfel. Nu mai este cazul să insistăm. O greșeală există însă.Pentru înțelegerea ei, permiteți-ne, o- norată instanță, o mică incursiune lingvistică privind conținutul noțiunilor

de „înșelăciune" și „trafic de influență" — infracțiuni de care sîntem acuzați. Pen- ’ tru că aici este greșeala. Esențială, zicem noi.în. Dicționarul enciclopedic român, la litera „I", citim : „înșelăciune — infracțiune constînd în prezentarea drept adevărată. a unor fapte mincinoase sau in; vers, în scopul de a obține, pentru sine șau pentru altul, un folos material in- . just, cauzindu-se prin aceasta o pagubă".Apoi, la litera „T“ : „Trafic de influență — infracțiune constînd în fapta unei persoane care, prevalîndu-se de influența, reală sau închipuită, ce ar avea pe lingă un funcționar, primește ori pretinde bani sau alte foloase ori acceptă promisiuni sau daruri, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, cu scopul de a determina pe ace] funcționar să facă șau să nu facă un act care intră în atribuțiile sale".Interesant început de pledoarie — îmi zic — deși cam tehnicist. Și — profitind de o scurtă pauză în argumentare — plec din spatele sălii și mă apropii de primul rînd de bănci să-1 văd pe a- vocat.— ...Ori noi ce-am făcut ? ! Rechizitorul ne acuză de înșelăciune și de trafic. Realitatea este, parțial, alta — susținem noi. Analizați faptele, onorată instanță, și veți vedea : noi am înșelat, atit ! Traficul, după cum am văzut, presupune...Și vorbitorul continuă o bună bucată de vreme pledoaria, în atenția întregii a- sistențe : Tribunalul Capitalei, Secția a IV-a civilă. Mai precis : îri atenția și uimirea întregii asistențe. De ce ? Pentru că „avocatul" — omul care dădea citate aproape exacte din Dicționarul enciclopedic român, care făcea subtile distincții între conținutul .șelăciune și cel al infracțiunii de trafic de influență etc. — nu era altul decît... însuși inculpatul : Marcov Mileenco, ST ani, autorul recidivist al mai multor infracțiuni.„O fi fost jurist ?“ întreabă un cetățean de lîngă mine, martor la un accident de circulație.„Nicidecum", i se răspunde.„Atunci nu i-ar fi fost- oare mai simplu ăstuia, hoțului — că pentru mine tot un drac o — să țină minte vorba aia din popor „nu fura" — decît toate chestiile astea enciclopedice, care tot n-o să-1 scoată din pușcărie ?!“

infracțiunii de în-

Titus ANDREI
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HOTARÎREA
Plenarei Comitetului Centrai al P.C.R. cu privire 
la imMtătirea organizării si retribuirii muncii 

in agricultură
(Urmare din pag. I)

Pentru munca prestată, cooperatorii vor fi 
retribuiți pe unitatea, de produs, în natură și 
în bani sau numai în bani, cu tarife diferen
țiate, pe culturi, specii și categorii de animale, în cazul depășirii producțiilor angajate, cooperatorii vor primi, pe baza tarifelor stabilite, drepturile ce li se cuvin fără nici o plafonare.In acele cooperative agricole de producție și ferme specializate, în mod deosebit la cele zootehnice, legumicole, viticole și pomicole, in care se lucrează numai cu plata în bani Se va asigura fiecărui membru cooperator care lucrează posibilitatea de a cumpăra la preț de stat o Cantitate minimă de cereale de 120— 150 kg grîu și circa 150 kg porumb, precum și pentru fiecare din copiii sub 16 ani și persoanele inapte pe care le întreține.

La fînețele naturale, fînurile cultivate, Cul
turile intercalate și cele duble, executarea lucrărilor și obținerea producției se- vor angaja în acord global, cu plata în natură sau în natură și în bani.Pentru o mai bună cointeresare a cooperatorilor în realizarea unor producții mari și asigurarea unei retribuiri corespunzătoare a- cestor producții, plenara stabilește creșterea 
venitului garantat lunar la 1 200 lei în zootehnie, 900 lei în legumicultură, viticultură și 800 lei în pomicultură. Pe sectoare de activitate, venitul garantat se va acorda astfel :

în zootehnie, cooperatorul care se angajează 
să îngrijească în bune condiții cel puțin 15 
vaci pe timp de un an, de la care să obțină minimum 2 O00 litri lapte pe vacă furajată șl 12 viței, va primi o retribuție garantată de 1 200 lei lunar, revenind un tarif de 40 lei pentru fiecare sută de litri lapte, respectiv 0,40 lei pe litru, și 200 lei pentru un Vițel.Pentru animalele din rase superioare și în condițiile mecanizării lucrărilor, cooperativele vor stabili sarcini majorate de producție, în baza cărora se va acorda venitul garantat.In anul 1973, în acele cooperative în care cooperatorii angajează în acord global îngrijirea a cel puțin 15 vaci și depun toate eforturile pentru obținerea producțiilor arătate mai sus, însă nu realizează 2 000 litri lapte și 12 viței, dar obțin producții mai mari decît cele realizate în 1972, se va acorda totuși venitul garantat de 1 200 lei lunar.Cooperativele agricole de producție vor organiza ferme și sectoare specializate pentru 
tineretul taurin femei de reproducție. In a- ceste ferme, cooperatorii vor primi 1 200 lei lunar, cu condiția de a angaja în acord global întreținerea unui lot de 35—50 vițele, de la vîrsta de 6 luni pînă la 22—24 luni, la care să realizeze un spor de creștere în greutate de 500 gr pe zi și trecerii la categoria juninci gestante a cel puțin 85 la sută din efectivul ajuns la vîrsta și greutatea aptă de reproducție în funcție de rasă.

Cooperatorul care se angajează să îngrijeas
că' în acord global un lot de 40—50 capete ti
neret taurin la îngrășat, de la care să obțină un spor de creștere în greutate de 600 gr pe zi, va primi un venit garantat de 1 200 lei lunar, revenind cîte 1,60 lei pe fiecare kg spor de creștere în greutate și cîte 150 lei pentru fiecare animal din rasele Bălțată Românească, Brună, Holstein și metișii acestora, livrat la o greutate de cel puțin 370 kg și de peste 330 kg la celelalte rase și metișii lor.în cazul depășirii sporului mediu zilnic de 600 grame, pentru fiecare kg de carne în Viu obținută în plus cooperatorii Vor primi a- celași tarif de 1,60 lei pe kg fără nici o plafonare.Pentru fermele în care principalele lucrări sînt mecanizate, cooperativele vor stabili sarcini majorate privind numărul animalelor îngrijite, în baza cărora se va acorda venitul garantat.

Cooperatorul care se angajează să îngri
jească în acord global în sistem gospodăresc 
un lot de 180—200 porci la îngrășat, la care să obțină un spor de efeștere în greutate de 400 gr pe zi, va primi un venit garantat de 1 200 lei lunar, revenind cîte 0,60 lei pe fiecare kg spor de creștere în greutate. Cu acest tarif se vor retribui și cantitățile obținute în plus față de angajamentul încheiat, fără nici o plafonare.

La ovine, 4 cooperatori care se angajează 
să îngrijească o turmă de 600 capete oi mame din rasa tigaie cel puțin un an de zile, de la care să obțină 90 miei înțărcați la sută de oi, 2,6 kg lînă și cel puțin 30 litri lapte de la flecare oaie, vor primi un venit garantat de 1 200 lei lunar, revenindu-le 40 lei pe un miel, 15 lei pe kg lînă și 0,80 lei pe un litru de lapte. Pentru celelalte rase se vor stabili sarcini de producție diferențiate, pe baza cărora se va acorda venitul garantat.

La găini pentru producția de ouă, un cooperator care îngrijește timp de Un an 2 000 găini ouătoare și obține cel puțin 200 ouă pe o găină va primi 1 200 lei lunar, revenind 40 lei pe mia de ouă.In mod asemănător, potrivit anexelor, se vor stabili sarcinile de îngrijire și producție ce trebuie realizate la celelalte specii și categorii 
de animale, pentru ca membrii cooperatori să poată beneficia de venitul garantat de 1 200 lei lunar.De asemenea, pentru creșterea producției de carne și ouă conducerile cooperativelor agricole de producție pot angaja în acord global, cu membrii cooperatori, creșterea și îngrășă- rea în cadrul gospodăriei acestora a unui număr de porci, viței sau miei, folosind condițiile de întreținere pe care aceștia, le au și primind în completare unele Cantități de furaje din partea Cooperativei.

In legumicultură și viticultură, cooperatorii care lucrează permanent și angajează în acord individual sau pe formație de muncă executarea tuturor lucrărilor necesare, specifice culturii — inclusiv irigatul — și obțin producțiile stabilite în angajament atît cantitativ, calitativ, cît și ca eșalonare, vor primi un venit garantat de 900 lei lunar. Venitul garantat se acordă pe ciclul de producție și corespunde cu plata a 25 zile lucrate. în același timp, cooperativa trebuie să asigure pregătirea terenului, fertilizarea, semințele sau răsadul necesar, utilajele pentru irigat și stropit, precum și substan ele de combatere.
Un cooperator care angajează 0,6 ha tomate 

de vară și realizează o producție minimă de 
14 200 kg va primi 7 200 lei, revenind 510 lei

pe fiecare tonă. Producția obținută în plus se va plăti cu același tarif pe tonă, fără nici o plafonare.
O formație mixtă de 17 cooperatori și un 

mecanizator care angajează în acord global executarea tuturor lucrărilor pe o suprafață de 20 hâ cultivate cu legume, din care: 4,25 ha tomate timpurii și de vară, 3,5 ha varză de toamnă, 1,75 ha conopidă timpurie, 3,50 ha cartofi timpurii, 1,75 ha castraveți de vară, 1,75 ha mazăre păstăi și 3,50 ha morcovi, vor primi venitul garantat de 900 lei lunar, care se acordă sub forma de tarif pe tona de legume, în condițiile obținerii următoarelor producții la ha astfel:— 23 000 kg/ha la tomate timpurii și de vară revine 350 lei pe tonă ;— 30 000 kg/ha la varză de toamnă revine .180 lei pe tonă ;— 15 000 kg/ha la conopidă timpurie revine 510 lei pe tonă ;— 8 000 kg/ha la cartofi timpurii revine 300 lei pe tonă ;— 12 000 kg/ha la castraveți vară revine 340 lei pe tonă;— 7 000 kg/ha la mazăre păstăi revine 300 Ieipe to.nă ; ,— 15 000 kg/ha Ia morcovi revine 260 lei pe tonă.
In viticultură, o formație de 5 cooperatori 

care angajează în acord global executarea tuturor lucrărilor de întreținere, fertilizare, stropit, recoltare în perioada optimă, inclusiv completarea golurilor, pe o suprafață de 4 ha vie și Obțin o producție medie de 6 000 kg la ha vor primi fiecare în perioada de lucru un venit garantat de 900 lei lunar, care corespunde cu plata a 25 zile lucrate, revenind 1 500 lei. pe tona de struguri. Pentru fiecare tonă livrată peste cantitatea angajată se va plăti același tarif nelimitat.
în pomicultură, o formație de 3 cooperatori, 

care se angajează să efectueze toate lucrările de tăieri, prășit, recoltat, sortat și ambalat, precum șl completarea golurilor pe 6 ha livadă și obține o producție de 4 500 kg mere la ha, va primi fiecare un venit garantat de 800 lei lunar, care corespunde cu plata a 25 zile lucrate, revenind 710 lei pe tona de mere.Cooperatorii care lucrează în legumicultură, viticultură, pomicultură, în acord global, pe bază de venit garantat, vor lucra și în alte sectoare din cooperativă, în afara perioadelor de lucru angajate, pentru care vor fi retribuiri corespunzător cu munca depusă.
La porumbul boabe, cooperatorii care angajează în acord global o anumită suprafață pe. care execută lucrările de întreținere și recoltare, asigurînd densitatea corespunzătoare necesară și se obligă să obțină producția stabilită, vor primi un Venit garantat de 25- lei pe zi lucrată. Pe baza acestui venit, a numărului de zile necesare executării lucrărilor nemecani- za.te și a producției ce trebuie obținută pe hectar, se va stabili tariful de plată pe tonă.De pildă, un cooperator care angajează în acord global un hectar de porumb, cu o producție de 3 200 kg și execută manual prașilele pe rînd, recoltatul știuleților și cocenilor, încărcatul și descărcatul producției, pentru care sînt necesare 32 zile pe hectar, va primi un tarif de plată în acord global de 250 lei pe tonă de porumb.Pentru culturile de floafea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, fasole, ricin și celelalte plante tehnice și medicinale prășitoare, în funcție de volumul de muncă manual necesar și de producția angajată a se obține pe hectar, se vor stabili tarife de plată în acord global pe tona de produs luînd ca bază de Calcul venitul garantat de 25 lei pe zi lucrată.Fiecare tonă realizată în plus se va plăti pe baza aceluiași tarif, fără plafonare.La plantele de nutreț (porumb pentru siloz, sfeclă furajeră, gulii, pepeni Și dovleci furajeri) acordul global se va aplica tot diferențiat, în funcție de volumul de muncă manuală necesar și producția angajată.Pentru plantele de nutreț cultivate, care nu se recoltează mecanic, se poate acorda cooperatorilor plată în natură de pînă la 20 la sută din producție, cu Condiția ca aceștia să realizeze producția angajată și să recolteze întreaga cantitate în timp optim, pentru asigurarea Calității corespunzătoare.Lunar, membrii cooperativelor agricole de producție Vor primi 80 la sută din venitul ga

rantat, cu condiția executării lucrărilor stabilite în luna respectivă, diferența urmînd a se acorda după realizarea producției sau veniturilor angajate în acord global. Dacă se depășește producția minimă angajată cooperatorii vor fi plătiți peste venitul garantat, pentru fiecare unitate de produs obținut în plus, tonă, hl etc., cu același tarif stabilit în acord global. In cazul nerealizărli producției minime angajate, drepturile cuvenite se Vor reduce proporțional, dar nu sub 80 la sută din venitul garantat.Cooperativele agricole vor plăti din veniturile proprii drepturile cuvenite membrilor a- cestora, în raport cu munca prestată și rezultatele obținute. Cooperativelor agricole care nu au posibilități financiare să asigure plata integrală a venitului garantat și a drepturilor suplimentare aferente depășirilor de producție li se Vor acorda în cursul anului credite speciale, fără dobîndă. Rambursarea acestora se va face la sfîrșitul anului, conform reglementărilor în vigoare.Sumele cuvenite suplimentar cooperatorilor pentru depășirea producțiilor angajate în acord global pe bază de venit garantat vor fi supuse acelorași cote de impozit ca și pentru venitul garantat.Corespunzător cu modificările ce se aduc în organizarea producției și a muncii, și mai ales ca urmare a generalizării acordului global, este necesar să fie îmbunătățit și simplifi
cat sistemul de evidență din cooperativele 
agricole, în așa fel ca acesta să dea posibilitatea cunoașterii în mod concret a muncii și drepturilor cuvenite cooperatorilor, cheltuielilor de producție și rezultatelor economice.Mecanizatorii vor angaja munca în acord global individual, pe grupe sau în echipe mixte de mecanizatori și cooperatori și vor răspunde de executarea mecanizată a lucrărilor pe suprafața luată în primire, precum și de producția ce trebuie obținută. Plata mecanizatorului se va face lunar de către S.M.A. cu 80 la sută

din drepturile cuvenite pentru lucrările agricole prestate, iar diferența pînă la 100 la sută se va acorda pe măsura recoltării producției și în raport de realizarea acesteia. Pentru producția obținută peste plan vor primi din partea cooperativei, în bani și natură, pînă la 20 la sută din depășirea producției în funcție de gradul de mecanizare a lucrărilor efectuate. Pentru sporirea continuă a producției agricole, ușurarea condițiilor de muncă și creșterea productivității muncii, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor va revedea, pînă la 31 mai a.c., programul de mecanizare a lucrărilor agricole, în mod deosebit în zootehnie și de chimizare complexă în toate ramurile' de producție din agricultură, luînd măsuri de urgentare a îndeplinirii acestora în- tr-un timp cît mai scurt.Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor vor lua măsuri ca prețurile de livrare a tractoarelor și mașinilor agricole ce se produc pentru dotarea agriculturii să ducă la reducerea costului mecanizării lucrărilor, în comparație cu nivelul actual.Sprijinul acordat de stat trebuie să ducă, într-o perioadă scurtă, la o substanțială sporire a producției și a veniturilor, în așa fel ca toate cooperativele să-și acopere cheltuielile materiale, retribuirea membrilor lor, precum și celelalte obligații asumate, din resurse proprii, trecînd la autogestiune, atît la nivelul cooperativei, cît și al fermelor și al celorlalte sectoare de producție.
li. În legătură cu consiliile 

intercooperatisteîn cei trei ani de funcționare, consiliile intercooperatiste au obținut unele rezultate în orientarea și profilarea producției, în unirea eforturilor cooperativelor pentru executarea unor lucrări de interes comun, mai ales în creșterea animalelor.Plenara consideră că aceste rezultate sînt încă departe de posibilitățile consiliilor de a promova întrajutorarea între cooperative și de a generaliza metodele cele mai eficiente în organizarea producției și a muncii.Pentru îmbunătățirea activității consiliilor intercooperatiste, a îndeplinirii sarcinilor ce le revin pe linia profilării și concentrării producției, a specializării unităților, a unirii eforturilor cooperativelor agricole în scopul creșterii producției și a productivității muncii, a veniturilor cooperatorilor, plenara stabilește :1. Consiliul intercooperatist va urmări ca dezvoltarea și modernizarea curentă și de perspectivă a agriculturii din jinitățl, profilarea și specializarea cooperativelor agricole de producție să se încadreze într-un plan corelat cu acțiunile legate de gospodărirea și sistematizarea teritorială, dezvoltarea complexă a localităților, precum și cu procesul de urbanizare a acestora. El va acorda un sprijin direct cooperativelor agricole în dezvoltarea și consolidarea unităților economice intercooperatiste de producție și valorificare, proprietatea cooperativelor asociate.Consiliul intercooperatist este format din reprezentanții conducerii cooperativelor agricola de producție, specialiști din cadrul acestora, reprezentanți ai asociațiilor intercooperatiste, unităților agricole de stat (I.A.S., S.M.A., stațiuni de cercetare), precum și ai consiliilor populare comunale.Președintele consiliului intercooperatist poate fi un președinte de cooperativă agricolă cu multă experiență, precum și directorul S.M.A.
Acolo unde apare necesar, consiliile inter

cooperatiste vor fi încadrate cu un specialist 
agricol cu studii superioare. Cadrele respective vor fi asigurate de la direcțiile generale agricole și de la alte unități județene și centrale, interzieîndu-se preluarea de specialiști din cooperativele agricole de producție și din întreprinderile agricole de stat.Directorul și contabilul-șef de la stațiune vor răspunde de activitatea de mecanizare, respectiv de activitatea economico-finahciară a cooperativelor agricole de producție din cadrui consiliului. De asemenea, se va corela zona de activitate a circumscripțiilor sanitar-veterinare, cu cea a consiliului intercooperatist.2. Să se continue organizarea asociațiilor intercooperatiste, la care să participe cooperativele agricole de producție de pe raza unui singur consiliu intercooperatist. Pentru acțiunile de îmbunătățiri funciare (irigații, desecări, combaterea eroziunii) se pot constitui asociații, la care să participe cooperativele agricole din cel mult două-trei consilii intercooperatiste, dacă lucrările ce trebuie să se execute afectează teritoriul acestora.în mod corespunzător să fie dimensionate viitoarele capacități de producție ale unităților economice intercooperatiste.

Unitățile economice intercooperatiste sînt proprietatea cooperativelor agricole de producție participante. Ele se pot organiza în domeniul producției vegetale și animale, îmbunătățirilor funciare, prelucrării, conservării, depozitării și valorificării produselor agricole, precum și pentru producerea unor unelte și materiale de~ construcții etc. și își desfășoară activitatea pe baza aportului colectiv al unităților cooperatiste proprietare. Beneficiile realizate de acestea să fie repartizate proporțional cu cota de participare la realizarea investițiilor și lă desfășurarea activității curente.în funcție de necesități și condiții specifice, asociațiile intercooperatiste pot organiza unități economice, pe baza acelorași principii, în cooperare cu întreprinderile de stat.Pentru reglementarea activității consiliilor și asociațiilor intercooperatiste este necesar să se elaboreze un statut care să constituie documentul de bază privind buna lor funcționare.
*îmbunătățirea în continuare a organizării și retribuirii muncii, creșterea venitului garantat și așezarea acestuia la baza aplicării acordului global reprezintă un nou sprijin pe care statul îl dă cooperativelor agricole de producție. Aceste măsuri, împreună cu cele referitoare la consiliile și asociațiile intercooperatiste Vor constitui un puternic factor de mobilizare a eforturilor oamenilor muncii din agricultură pentru folosirea mai rațională a fondurilor materiale, financiare și a forței de muncă, în scopul creșterii producției, al livrărilor la fondul de stat, al realizării și depășirii sarcinilor de plan pe anul 1973 și pe următorii ani ai actualului cincinal.

însemnătatea deosebită, 

deplina rodnicie a miei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu m Africa

(Urmare din pag. I)prietenie și solidaritate ale țărilor socialiste, mișcării comuniste internaționale cu noile state independente, cu mișcarea de eliberare națională — părte componentă a frontului antiimperialist — a marcat un aport de seamă la cauza apropierii între popoare, a înțelegerii și colaborării internaționale.Pe bună dreptate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat la încheierea vizitei : „Acum, cînd ne-am întors acasă, făcînd bilanțul acestor vizite, putem Spune că ele au fost deosebit de rodnice, că rezultatele sînt mai mult decît bune, că ele au așezat relațiile t României cu aceste țări pe baze 'noi, constituind, așa cum s-a relevat aproape în fiecare declarație, o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor între țările și popoarele noastre. Putem să afirmăm că vizita, rezultatele ei corespund nu numai intereselor popoarelor noastre, ci intereselor tuturor popoarelor, cauzei generale a păcii și colaborării în lume".în același sens, înaltele foruri ale partidului și organele supreme ale statului nostru au dat o înaltă apreciere acestui memorabil eveniment. Comitetul Central al P.C.R., în ședința plenară din aprilie 1972, a adoptat o hotărîre specială — din care reproducem, in pagina I, un extras. Aprobînd pe deplin și în unanimitate rezultatele vizitei, plenara C.C. al P.C.R. a hotărît să se ia toate măsurile necesare pentru realizarea acordurilor și înțelegerilor stabilite în cursul ei,Anul ce s-a Scurs a confirmat, pe deplin, temeinicia aprecierilor făcute asupra însemnătății Vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în Africa, a dovedit rodnicia ei, reliel'îndii-i rezultatele ca vizită cu caracter efectiv de lucru — care se materializează prin ample acțiuni de dezvoltare a colaborării reciproc avantajoase.De pildă, pe plan economic se cuvine a fi relevată înființarea Comisiei de stat pentru coordonarea cooperării economice și tehnico-științi- fice cu țările africane. Concomitent, ministerele și organizațiile economice au primit sarcini concrete în vederea dezvoltării cooperării cu țările vizitate în domeniile minier, geologic, metalurgic, forestier, agricol, industrial, comercial, al transporturilor. Volumul schimburilor comerciale ale României cu țările africane în general s-a dezvoltat rapid în ultimul an, consemnînd o creștere de 41 la sută față de anul precedent ; dacă se iau în considerare numai cele opt țări vizitate, sporul înregistrat a fost și mai însemnat, respectiv de 48 la sută. Se aduc la îndeplinire acțiuni de cooperare și se inițiază alteie noi ; se desfășoară tratative pentru identificarea unor noi posibilități de cooperare, in spiritul înțelegerilor realizate. Specialiști, români, de pildă, participă la prospectarea unor zăcăminte miniere î'n regiunea Hoggar din Algeria ; se inalță noi obiective economice, cum sînt fabrica de produse sodice de la Alexandria (R.A. Egipt), continuă explorarea unor perimetre cuprifere în Zambia ; urmează să înceapă exploatarea unor zăcăminte de minereu de fier in Congo ; se dezvoltă producția la unele întreprinderi cohstrui- te prin cooperare — un exemplu- fiind asamblarea nu de mult a tractorului cu nr. 1 000 la uzina de la He- luan, pe linia inaugurată chiar in zilele vizitei tovarășului Nicolae

Ceaușescu în R.A. Egipt. De asemenea, tara noastră livrează in țările Africii instalații și utilaje de mare însemnătate pentru economia lor. în domeniul agricol sînt în stadiu avansat negocierile pentru realizarea unor întreprinderi agrozootehnice, inclusiv sub formă de societăți mixte, în Republica Africa Centrală, Congo, Tanzania, Sudan, Egipt, Zambia. Au fost încheiate contracte sau se poartă tratative pentru realizarea unor obiective din domeniile industriei ușoare (Congo, Sudan, Tanzania etc.), al industriei chimice, transporturilor, a- menajărilor fluviale, centralelor e- lectrice etc.O dezvoltare continuă au cunoscut și relațiile economice, de colaborate cu alte țări africane — Maroc, Tunisia, Ghana, Nigeria, Liberia și altele.’Una din problemele cu care statele africane sînt confruntate în mod acut este aceea a formării de cadre naționale pentru exploatarea in propriul folos a resurselor lor. Și tocmai avînd în vedere că toate țările vizitate de tovarășul Nicolae Ceaușescu au solicitat trimiterea în România a unui număr mai mare de tineri la studii, țara noastră a hotărît să majoreze numărul de burse pentru învățămîntui mediu și superior. Au fost, de asemenea, trimiși o serie de specialiști, cadre didactice, medici, personal sanitar în țările Africii.S-a deschis, netezit și lărgit Calea Intensificării contactelor reciproce la diferite niveluri. O serie de delegații guvernamentale și economice românești au vizitat Algeria, Egiptul, Tanzania etc. Totodată, țara noastră a primit vizita Unor delegații din Zambia. Tanzania. R. P. Congo, Egipt, alte state africane. în a- ceșt context s-a înscris și recenta vizită a ministrului de externe al Republicii Malgașe.Punînd asemenea baze trainice pentru intensificarea raporturilor e- conomice — și există încă posibilități din cele mai largi de dezvoltare, în proporții mereu crescînde, a a- cestor raporturi — vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu a marcat, totodată. aspecte de cea mai mare însemnătate pe calea întăririi relațiilor politice dintre România și țările respective. Cu satisfacție se poate consemna că și în acest domeniu consecințele vizitei se dovedesc deosebit de rodnice. La O.N.U. și în alte organisme și organizații internaționale, în multiple împrejurări, reprezentanții țării noastre și cei ai țărilor vizitate, ca și ai altor țări africane, s-au aflat, în repetate rîndurl în cursul ultimului an, alături, in elaborarea unor documente și susținerea unor poziții răspunzînd aspirațiilor de libertate și independență, de dezvoltare de sine stătătoare a " popoarelor, de valorificare a bogățiilor naționale în interesul propriu, de cooperare pașnică intre națiuni.La fel, pe linie de partid s-au extins vizitele reciproce, s-au lărgit schimburile de delegații, contactele și întîlnirile CU conducători ai partidelor de guvernămînt din țările vizitate, ai mișcărilor progresiste, ca șl cu lideri ai mișcărilor de eliberare din teritoriile aflate încă sub dominație colonială. Delegații ale P.C.R. au vizitat, de pildă, R.P. Congo, au participat la congresul partidului de guvernămînt din Zair — România primind, la rîndul ei, vizitele unui șir de delegații ale partidelor politice a- fricane. Chiar în aceste zile s-a a-

flat în țara noastră o delegație a U- niunii Socialiste Arabe din Egipt, e- veniment care s-a adăugat vizitelor similare întreprinse de delegații ale Uniunii Naționale Africane și Partidului Afro-Shirazi din Tanzania, Mișcării Evoluției Sociale a Africii Negre din Republica Africa Centrală, Uniunii Socialiste Sudaneze, Mișcării Populare a Revoluției din' Republica Zair, Uniunii Progresiste Senegaleze și altele.Cu prilejul primirii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a acestor delegații, precum și în cursul convorbirilor care au avut loc cu delegații ale P.C.R. și Frontului Unității Socialiste, s-a exprimat dorința reciprocă de a se asigura dezvoltarea continuă a relațiilor de, prietenie între țările și popoarele! noastre, în vederea unui progres mai rapid, subliniindu-se, totodată, im- ' perativul unității tuturor forțelor antiimperialiste.Solidaritatea activă cu aspirațiile popoarelor africane de libertate, independență și progres, de afirmare a dreptului lor sacru de a lichida dominația colonialistă, folosind orice formă de luptă, inclusiv cea armată, șl-a găsit o nouă și puternică expresie în întîlnirile pe care secretarul general al partidului nostru le-a avut cu conducătorii unui șir de mișcări de eliberare africane. La a - ■>» ceste intîlniri a fost afirmată hotă- rîrea partidului nostru de a acorda în continuare un larg sprijin cauzei juste a popoarelor din Angola, Mb- zambic, Guineea-Bissau, Namibia și alte teritorii dependente, de a susține ferm popoarele din Republica Sud-Africană și Rhodesia în lupta lor împotriva practicilor rușinoase aie rasismului și apartheidului. După cum se știe, țara noastră a primit în cursul anului care a trecut vizita unor delegații ale Partidului African ai Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, Congresului Național African din Africa de Sud. Cu unii din reprezentanții acestor partide și mișcări s-au semnat documente care au consfințit, pentru prima dată, o recunoaștere pe plan Internațional a acestora. Reprezentanții acestor partide au dat o înaltă apreciere poziției de solidaritate internationalists activă, militantă a Partidului Comunist Român, a României socialiste, pentru sprijinul acordat mișcărilor de eliberare. Este un motiv de satisfacție că, la ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U.. mișcările de eliberare din coloniile portugheze au fost recunoscute Ca singuri exponenți autentici ai "popoarelor din teritoriile respective.Desigur, un singur an este un răstimp istoric scurt ; dar chiar și numai acest răstimp este edificator prin tabloul atît de bogat al rezultatelor pozitive. Vizita tovarășului Nicolae CeăușCsdii in Africa a deschis țării noastre o poartă largă spre noi prieteni. sprfe ‘noi state dornice să colaboreze cu România — șl nu încape îndoială -că scurgerea timpului va evidenția tot mai mult covirșitoarea însemnătate a acestui eveniment făuritor de largi și luminoase perspective In relațiile româno-africane, ca 
o contribuție de preț la edificarea unei lumi noi, a prieteniei și solidarității între popoare, a înțelegerii și cooperării libere și fructuoase Intre state, în scopul păcii și progresului general.

Proiectul de Lege cu privire la înființarea, 
organizarea și funcționarea

Curții Superioare de Contra! financiar
Sesizez o anumită inadvertențăConsider că înființarea Curții Superioare de Control Financiar este o necesitate obiectivă în actuala etapă de dezvoltare a țării noastre, impusă de ansamblul legislativ creat după Conferința Națională a partidului din 1967, de cerințele sporirii eficienței in toate domeniile activității economice, ale utilizării raționale, menținerii integrității și dezvoltării întregului patrimoniu socialist. Lectura proiectului de lege mă îndreptățește să afirm că, printr-o asemenea reglementare, se asigură un cadru optim funcționării Curții Superioare de Control Financiar, se realizează întărirea disciplinei financiare in toate unitățile socialiste.în acest context, ar fi bine ca în atribuțiile Curții Să intre stabilirea despăgubirilor pentru pagubele provocate avutului obștesc nu numai de cadrele din conducerea ministerelor și din centrale sau unități a- similale acestora, ci și de directorii (generali, tehnici, adjuncți) din ministere și din alte organe centrale, care, așa cum se știe, au răspunderea directă în a- doptarea unor decizii judicioase cu privire la activitatea economico-financiară a unităților subordonate.Ar trebui relevată și o anumită inadvertență ce a- pare intre prevederile art. 1, alin. 1 (Curtea Superioară este organ al Consiliului de Stat), art. 8, alin. 1, lit

a (Curtea Superioară, ca orgâh jurisdictional, este competentă să Judece anumite abateri cu caracter financiar, pe baza aprobării Consiliului de Stat sau a Consiliului de Miniștri), art. 17 (actele de control privind abaterile săvirșite de persoanele specificate la art. 8, lit, a, „se supun de către președintele Curții Consiliului de Stat"), art. 19, alin. 1 (cazurile arătate la art. 8, lit. a, se prezintă de președintele Curții Consiliului de Stat sau Consiliului de Miniștri) și art. *19. alin. 2 (sesizarea colegiului jurisdicționâl se va face numai după ce s-a obținut aprobarea Consiliului de Stat sau a Consiliului de Miniștri). Față de caracterul de organ al Consiliului de Stat, instituit in scopul dezvoltării în continuare a funcțiilor de control ale Marii Adunări Naționale și Consiliului de Stat, potrivit prevederilor Constituției, consider că, în îndeplinirea sarcinilor jttrisdicționalc cc-i revin, Curtea Superioară de Control Financiar nu se poate supune decît aprobărilor șl dispozițiilor Consiliului de Stat, astfel că propun punerea de acord a textelor pe care le-am menționat, în sensul ea a- precierea propunerilor președintelui Curții Superioare, în vederea sesizării colegiului jurisdicționâl, precum și aprobările corespunzătoare să fie de resortul exclusiv al Consiliului de Stat.

Totodată, cred că ar fi util să se precizeze care este natura răspunderii patrimoniale instituite prin proiectul de lege (art. 1, alin. 4 și următoarele), a- nume dacă este o răspundere integrală, în Sensul Codului civil, incluzînd și
beneficiul nerealizat, sau este^ o răspundere materială, conformă prevederilor Codului muncii, limitată numai Ia prejudiciul e- fectiv.

Prof. unlv. dr. 
Constantin DANCIU

Considerăm necesare ci te va

precizăriLimitîndu-mă la aspectele tehnic-juridice ale proiectului de lege supus dezbaterii publice, consider potrivite unele îmbunătățiri. Astfel, în art. 31, alin. 1, lit. a, se arată că în compunerea consiliului de conducere al Curții intră președintele, prim-vicepreședin- tele, vicepreședinții, secretarul general, șefii de secții și șeful colegiului de jurisdicție al Curții. Pentru a evită o repetare inutilă, alineatul 1 al art. 32 ar trebui reformulat : „Biroul e- xecutiv al consiliului Curții se compune din președintele, vicepreședinții și secretarul general, menționați în art. 31, alin. 1, lit. a“.De asemenea, aș propune 
ca art. 42, alin. 1, să fie completat cu precizarea „întrodueîndu-se și adaptările corespunzătoare în actele normative implicit modificate prin această lege". Consider necesar acest a- daos, deoarece înccpînd cu Legea cadru actuală a controlului financiar (nr. 5/1970) și pînă la noul Cod al muncii, sînt necesare intervenții care nu echiva

lează cu abrogarea enunțată in textul analizat, ci reprezintă modificări parțiale pentru a pune textele în concordanță și a nu naște controverse din interferența lor.In sfîrșit, la art. 42 să se adauge un alineat 3, în care să se prevadă : „Contestațiile în curs de rezolvare se vor soluționa de organele competente la»data cînd au fost sesizate ; de asemenea, se mențin termenele de exercitare a căilor de atac prevăzute în normele aplicabile Ia data cînd respectivele termene au început să curgă".Prin ultimele două propuneri se elucidează, pe de o parte, unele aspecte practice, care creează de obicei greutăți în aplicarea unei noi legislații, iar, pe de altă parte, se dă conținut referinței din titlul Capitolului V. la dispoziții „tranzitorii", care, în forma proiectului, lipsesc complet.
Ionel K’RMAIER 
consilier juridic 
șef In Ministerul 
-Finanțelor
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O instituție a educației permanente :

UNIVERSITATEA
POPULARĂPrima întrebare — firească, mai a- les intr-un stat socialist ca al nostru, care tinde să absoarbă în procesul in- structiv-educativ întregul corp social — se referă la utilitatea, în condițiile actuale, a universităților populare.Personal, apreciez că universitățile populare sînt astăzi necesare pentru că aparatul învățămîntului public nu poate să absoarbă încă întreg corpul social. .Apoi, nu se poate asemăna dialogul viu între public și personalitatea purtătoare și răspinditoare de cultură cu stilul academic al aceleiași personalități, exprimînd aceleași idei în institutele de învățămînt superior. Oricît de bună este ordinea didactică și oricît de strălucit este un profesor, acesta nu poate să curețe raporturile dintre el și discipoli de un anumit spirit profesoral. Asemenea imperfecții sînt înlăturate in stilul de muncă al universităților ■populare. îmi vine să cred că aceleași neliniști teoretice au frămîntat și conștiința lui Titu Maiorescu cînd a simțit nevoia popularizării științei și artei. Este adevărat că știința modernă s-a mutat în laborator fiindcă jocul de nuanțe al conștiinței savantului modern trece prin experiment și raționament dincolo de zona observației. Dar tot atit de a- devărată este și nevoia simțită de conștiința lui generoasă de a comunica maselor cuceririle făcute de el, în vederea desăvîrșirii lor morale.Deci, aceste universități populare sînt instituții necesare, cu caracter permanent, al căror rost este să contribuie la educația comunistă a maselor celor mai largi,' să desă- virșească conștiința morală’a oamenilor și solidaritatea dintre ei, prin intelectul și simțirea lor, să asigure o informație științifică la zi, prezentată Ia cel mai înalt nivel de competență. ,Dacă acesta este rostul universităților populare, să vedem cum pot fi ele făcute mai utile și anume în ce formulă organizatorică. Există, fără îndoială, un principiu de organizare a universităților populare, dar el nu funcționează cum trebuie fiindcă nu peste tot și nu întotdeauna s-a creat un climat propice acestui scop.Un exemplu : Universitatea populară București și Comisia pentru răs- pîndirea cunoștințelor științifice a municipiului București au programat un simpozion : „Universitatea populară — profil, tendințe", care urma să aibă loc in zilele de 21 și 22 decembrie 1972. El a fost reprogramat pentru 25 și 26 ianuarie a.c. Dar a- tunci s-a ținut în prezența a 50—60 de oameni, în măjoritate lectori ai universității populare, și ai comt-’i siei pentru răspîndirea cunoștințelor științifice. în schimb au absentat cei ce fuseseră în mod special invitați, activiști culturali din întreprinderile ce găzduiesc cursuri ale universității populare, factori organizatorici direct interesați în clarificarea conceptului discutat. Or, este de domeniul evidenței că dacă universitatea populară poate mobiliza spiritele, mobilizarea oamenilor în vederea participării la acțiunile pe care le organizează nu intră numai în competența ei, ci și în a altor instituții și organizații obștești și de masă, cum sint U.T.C.-ul și sindicatele.Mai există și un alt aspect asupra căruia aș dori să insist. Practica mi-a demonstrat că nu toți cei care fac parte din organele de conducere ale difuzării cunoștințelor au și vocația acestei activități. Există, de asemenea, în Comisia pentru răs-

pîndirea cunoștințelor științifice a municipiului București, al cărui președinte sînt, o serie de cadre care nu manifestă interes față de sarcinile primite. Și rezultatele nu au întîr- ziat să se arate : înființată în septembrie anul trecut, comisia nu a funcționat normal. Cu atît mai actuală devine acum, cînd problema eficienței ne preocupă pe toți, necesitatea ca fiecare organism creat să acționeze perfect, ca să fie păstrate în componența acestora acele cadre care fac dovada interesului, pasiunii pentru soluționarea sarcinilor ce le revin.Ținînd seama de toate aceste con-
puncte de vedere

siderente și avînd în vedere ameliorarea funcționării universităților populare, mi-aș permite să formulez în continuare citeva propuneri : întocmirea programelor să se facă ți- nîndu-se seama de domeniile cele mai actuale ale culturii și științei, de toate disciplinele minții omenești oglindite în structura universității moderne, inventarul problemelor trebuind să fie ținut la zi ; selecționarea riguroasă a conferențiarilor ; manifestările universităților populare trebuie să se situeze la un nivel cît mai ridicat pentru a stimula efortul intelectual al participanților. Nimic nu e mai primejdios pentru acțiunea de răspîndire a culturii de- cît vulgarizarea ; conferințele din cadrul universităților populare trebuie considerate ca adevărate conferințe universitare și de aceea seriozitatea în care trebuie să se desfășoare nu poate fi înecată în distracții auxi

liare, cum sînt filmele, programele artistice, care pot influența în mod negativ puritatea impresiilor primite în timpul conferinței. Programele artistice nu trebuie amestecate cu cele științifice, ele apartinînd domeniului artelor și avînd caracter ilustrativ.Pe vremuri, Teatrul Național din București inițiase spectacole experimentale. Se juca un act dintr-un autor clasic sau modern, căruia îi premergea o scurtă conferință asupra viziunii globale a autorului și asupra concepției piesei jucate. A- ceastă experiență poate fi preluată de universitatea populară, în forme artistice actuale, programate separat.Universitățile populare pot să-și a- tingă scopul doar printr-un concurs unanim al tuturor instituțiilor de cultură, unităților economice și al organizațiilor obștești : universitățile, teatrele, studiourile cinematografice, posturile de radio și televiziune, presa. uniunile de creație (Uniunea scriitorilor, Uniunea ziariștilor etc.),, diferitele asociații cultural-ârtistice și științifice, Academia Română cu anexele sale, marile unități industriale, comerciale, agricole etc.Desigur, se pot face considerații teoretice și mai ample, dar toate a- cestea oricît de întinse ar fi sfir- șesc în cele din urmă cu o unică concluzie practică : buna organizare a universităților populare presupune o riguroasă selecționare a personalului lor administrativ, o riguroasă întocmire a programelor de activitate și o riguroasă selecționare a conferențiarilor.Să nu uităm adevărul fundamental : utilitatea acestor instituții se a- rată numai prin eficiența lor educativă.
Prof. dr. Petre VANCEA 
membru corespondent 
al Academiei Republicii 
Socialiste România
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teatre

19.
de operetă : 

spune — 10,30, Paganini
Spune

Național „I. L. Cara-
Un fluture

20.

Bu-
Mă-

o Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
în cadrul ciclului „Debuturi — a- 
firmări" — Recital de lieduri, arii 
de concert și duete — 20.
© Opera Română : Traviata —. 11, 
Tannhâtiser
• Teatrul 
inimioară,
— 19,30.
e Teatrul
giale“ (sala Comedia) 
pe lampă — 9,30, Zodia Taurului
— premieră — 20, (sala Studio) :•
Iadul și pasărea — 15,30, Jocul
de-a vacanța
o Teatrul de comedie : Preșul
10.30, Dispariția lui Galy Gay
15.30, Mutter Courage — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza 
landra“ (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Leonce și Lena
10.30, O scrisoare pierdută — 15, 
Joc de pisici — 20,30, (sala din 
str. Alex. Sahia) : Valentin și Va
lentina — 10; 15, Anunț la „Mica 
publicitate" — 20.
o Teatrul Mic : Pisica sălbatică -*
10.30, După cădere — 15, Testa
mentul cîinelui — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Adio, Charlie — 10,
Bună seara, domnule Wilde —
15.30, Omul care... — 19,30, (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste —
10.30, Medalion „N. Labiș" — 16, 
Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 10, Freddy — 15, 
Răzbunarea sufleurului — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Soldă
țelul de plumb — 10.
• Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu literar-muzical — 11, Un
șirag de perle — 19,30.
A Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 11, (sala din str. Academiei) : 
Punguța cu doi bani — 11.
a Studioul I.A.T.C? „I. L. Cara- 
giale" : O noapte furtunoasă și 
Kir Zuliaridi — 20.
® Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fii cuminte, 
Cristofor — 10, Siciliana 19,30. 
q Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței
— 19,30.
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SCRIITORUL -
conștiință a timpului său

Scenariul și regia : Krzysztof Zanussi. Premiul pentru cel mai bun scenariu lui 

Krzysztof Zanussi la Mar del Plata, 1970

„R0MÂNIA-FILM" prezintă filmul polonez

„STR UCTURA CRISTALUL UI"

Scriitorul este un produs și o expresie a veacului său, dar înaintea să stau mii. de generații care și-au dobindit sau au transmis — prin transformare conștientă sau spontană a concepției culturii — anumite comportamente, raționamente, modele ale sentimentelor, pe .care, un adevărat talent le percepe mai intens și pe care le „condensează1* în opera sa.Walt Whitmann a surprins în opera sa chipul unei lumi astfel conturat cum nu va reuși pentru mult timp nici un alt poet american. Whitmann nu aparținea nici orinduirii sociale „Noua Anglie", nici unui manierism romantic al sudului, ci unei a treia orîn- duiri intermediare, o societate care, 'spre deosebire de celelalte două, nu se afla pe moarte, ci se dezvolta impetuos, fiind o orînduire mai apropiată de timpurile noastre.’ Dacă vorbește profetic despre prese de imprimat și telegraf, găsim aici o viziune a viitorului, cum nu și-ar fi putut visa nici un poet european al timpului său. O astfel de vizju- ne a lumii cerea, desigur, și o formă poetică neconvențională. Iar Whitmann a folosit a- ceastă formă cu autentică genialitate.O adevărată operă de artă reflectă relațiile istorice. Poezia este indisolubil legată de împrejurările istorice. Să ne gîndim. de exemplu, la Figlding, care a prezentat în opera sa, ca un maestru al realismului, împrejurări istorice semnificative ale Angliei vremii sale. Balzac,Tolstoi și ThomasMann, de asemenea mari scriitori epici,au reflectat în o- perele lor tendințeleprogresiste ale epocii. Pentru a stabRi însă relația istorie? materiale și a operei de artă, inteligibil și nu înțepenit, teoria re

flectării nu poate fi a- plicată în mod mecanic. Radioul, televiziunea și filmul pot surprinde momentul istoric mult mai fidel ca oricare operă literară, fără a deveni astfel o- pere de artă.Poezia pierde din semnificații dacă este separată artificial de mișcarea politică a timpului. Scriitorul distilează pe jarul inimii sale realitățile epocii lui și se străduiește să formeze acel concentrat din care se hrănește o- pera de artă. El tre

buie să- știe însă ce merită a fi „distilat". A fi scriitor realist, a- dică a fi capabil să sesizezi și să cuprinzi clocotitoarea mișcare a țării noastre socialiste de azi, înseamnă, înainte de toate, să ai o concepție înaintată despre lume și, totodată, o reprezentare fidelă a ei. Realismul concentrează în plasma sa fluidă problemele de conștiință, năzuințele multiple, în primul rînd pe cele fecunde ale societății. Iar toată această încărcătură acordă puterea de a da conținut operei.Pentru ca forța persuasivă a operei să aibă efectul dorit, ea trebuie să se adreseze înțelegerii colective, scrierea fiind înainte de toate comunicație. Mesajul scriitorului nu arevoie să fie un limbaj secret, dacă vrea să fie înțeles de contemporaneitate, nu numai de cercetătorii literari ai timpului următor. S-a relevat a- desea și faptul că chiar unii scriitori mari, ca Eminescu — de exemplu — au în- tîmpinat dificultăți, este adevărat, pasagere, în calea comunică

rii lor cu contemporanii. Din acest complex proces al receptării ar fi bine, cred, să înțelegem că într-o țară unde există o literatură atît de variată, pen- trif toate posibilitățile cititorilor, este necesar să întreprindem mai mult pentru a face să ajungă în intimitatea lectorilor acele opere inspirate de actualitate, adresîn- du-se prezentului cu mijloacele în stare să le facă înțelese.. Este sarcina noastră, după părerea mea, de â scrie într-o limbă accesibilă, care să nu devină niciodată o limbă secretă a specialiștilor. Dacă opera necesită o descifrare anevoioasă și lungă înainte de a putea fi înțeleasă, ea își pierde o parte din efectul ei adevărat și cel mai puternic, își volatilizează chiar și farmecul estetic. Arta poetică nu are voie să promoveze înstrăinarea, să ridice stavile în înțelegerea dintre oameni. Prin artă se a- dresează integral omul- scriitor celorlalți oa- zmeni. Scriitorul a de- z venit — și aceasta pe baza talentului său dovedit — în societatea noastră socialistă un „ales" al societății, care i-a creat toate condițiile pentru desfășurarea liberă a artei sale. El trebuie să se simtă deci răspunzător pentru mersul înainte al acestei societăți. Cîndva, un cunoscut scriitor observa aforistic : „condiția
scriitorului politic : un 
om care se simte răs
punzător pentru el ți 
pentru fiecare semen 
al comunității ome
nești". Aș adăuga în acest sens că activitatea scriitorului politic nu este un joc ăl cunoașterii sau al formelor frumoase, ci activitate morală, o forță pentru transformarea celor date, pentru schimbarea lumii. A- ceasta este cea mai nobilă chemare a scriitorului.

Franz Johannes 
BULHARDT

PROGRAMUL I

3,00 Gimpastica pentru toți.
8,15 Pentru sănătatea dv.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului; •
11,10

y
Festivalul național al studenților 

din institutele de artă
La 10 martie au fost constituite colectivele de organizare și pregătire a celei de-a doua ediții a Festivalului național al studenților din institutele de artă.Pe agenda apropiatului eveniment artistic studențesc, care, anul acesta, va începe în luna aprilie, figurează, între altele, recitări, montaje literare, filme, programe susținute de formații corale și vocal-instrumentale, « de orchestre simfonice, spectacole de teatru, operă și operetă. La rîndul lor. viitorii artiști plastici vor fi pre- zenți. în expoziții, deschise cu acest prilej, cu picturi, sculpturi, obiecte

din ceramică, sticlă și textile. lucrări de tapiserie, grafică de șevalet și grafică publicitară, proiecte pentru decorații interioare și exterioare, pieșe de mobilier și de artă monumentală, în cadrul festivalului vor fi popularizate, de asemenea, lucrări de critică și istorie teatrală, cinematografică, muzicală, plastică și alte încercări literare ale tinerilor.Celor mai bune formații artistice studențești participante li se vor conferi premii și mențiuni. (Agerbres)
adnotări • adnotări • adnotări « adnotări • adnotări » adnotări

„Manuscriptul
la numărul 10Prin strădania neobositului cărturar D. Panai- tescu-Perpessicius vedea lumina zilei, în urmă cu aproape patru ani, revista „Manuscriptum", publicație trimestrială a Muzeului li-

număr de 136 autori, români și străini. Remarcăm, pe lingă amploarea materialelor publicate, grija deosebită pentru ținuta științifică a prezentării materialelor, pentru auten

ticitatea lor deplină, ca și prezentarea grafică superior realizată. Așadar, prin cele zece numere tipărite pină acum, „Manuscriptum" s-a impus în peisajul actual al literaturii și culturii noastre ca o prezență distinctă, pe deplin necesară mai bunei cunoașteri a creației originale românești și universale.
Emil VASILESCUteraturii române, deschisă, 

așa cum arată și titlul, lucrărilor beletristicii, /corespondenței, fotografiilor și autografelor inedite, apar- ținînd scriitorilor români și străini. Revista își propunea să pună în circulație, spre folosul specialiștilor, dar, în egală măsură, și în folosul marelui public, însemnatele fonduri docu? menta.re aflate în arhive, biblioteci, în muzee și alte lăcașuri de cultură, în depozitele persoanelor particulare etc. conținînd literatură originală diversă : proză, poezie, teatru, critică, eseu, memorialistică și scrisori deosebit de prețioase pentru cunoașterea mai exactă a scriitorilor, școlilor și curentelor literare.Se poate vorbi de existența unei publicații care și-a cîștigat cititorii și un prestigiu binemeritat. Redacția și colaboratorii revistei au desfășurat cu competentă rigoare științifică o muncă apreciabilă, sintetizată în cele 1250 pagini literare inedite, 280 facsimile, 300 fotografii și 150 autografe, lucrări și imagini aparținînd unui

Năvod pentru ape 
moarte ?Povestirile din volumul de debut al lui GRIGORE ILISEI, Năvod pentru scrumbii albastre (Editura Junimea), par a- desea simple digitații pe claviatura unui pian dezacordat. Miza prea mare pe fixațiile senectuții în prozele Asfințit, început de vară, Singurătate, Domnișoara M„ BJeslem, Fun- dacul Lăstari etc., așadar pe un motiv literar mai vechi, presupunea abstragerea într-o structură superioară. Interesul prozatorului cade însă pe elementul exterior și nesemnificativ. Mirosul teilor declanșează în femeia lui Coadă- galbenă (onomastica ieșită din comun nu are, la Gri- gore Ilisei, funcție artistică așa cum se înthnplă în proza lui Zaharia Stancu, Marin Preda, Nicolae Ve- lea) o schimbare nu atit comportamentală, cit una resimțită la nivelul senza

țiilor primare, glandulare : „descoperirea o făcu să țopăie, un țopăit sălbatic, din toată făptura (...) Ceva îi șopti că bărbatul aștepta de mult și că asta ar putea să-l ațîțe, să-i răscolească minia care mocnea iot timpul în el (...) în odaie e o căldură umedă, irespirabilă. Vorbele însă nu pot ieși din cavitatea bucală. își zicea că e mai bine așa, că l-ar putea întărită. Coadăgalbe- nă n-a fost om al dracului și poate nici acum" (ÎNCEPUT DE VARA). Bă- trîna domnișoară M„ profesoară de geografie, obișnuită să-și urmărească elevele pe stradă împungîn- du-Ie „cu indicatorul în părțile rotunde", înregistrează la un moment dat simptomele interiorizării reduse în fapt la modulațiile vocii provocate de întâlnirea cu un flăcău tomnatic. merceolog (DOMNIȘOARA M.). O bătrîriă „cu

înfățișare de rîs domesticit", sperietoare pentru copiii tirgului, folosește la cinematograf propriu-i scău- naș cu trei picioare chiar cînd sala e aproape goală, spre ilaritatea spectatorilor. Reabilitarea bătrînei o realizează personajul narator, implicat în acțiune prin inserția unei stări haluci- natorii (BLESTEM). In FUNDACUL LASTARI circulă personaje fără o viață interioară bogată, simpli maniaci — domnul Zburlea, Barabulâ, profesorul Radu, madam Vîrlan — surprinși într-o proză de insectar, schematică și anostă.Carențele acestor povestiri care alcătuiesc în cea mâi mare parte sumarul volumului sînt generate de incapacitatea de a releva sensuri general umane sau de a articula un discurs narativ coerent.Cum tema are tradiție bogată în literatura noastră (Duiliu Zamfirescu, Brătescu-Voinești, Girlear nu) se cuvenea din partea tinărului prozator crearea unor lumi inedite. De un efect mai sigur ni s-a părut povestirea Călătoria, memorabilă prin ceremonialul gesticii și al rostirii. Schimbarea registrului epic, meritorie în intenție, nu depășește nivelul prozei așa-zise de sertar. Simpatiile prozatorului par a se îndrepta exclusiv spre ființe în deficit de existență, spre indivizii tarați, vidați de substanța umană autentică. E aici una din cauzele de esență ale lipsei de au

tenticitate a prozelor incluse în volum. Registrul lor de trăiri este unul al inacțiunii, al vegetării apatice și resemnării somnolente. Pana lui Gr. Ilisei circumscrie cu insistente investigatorii excesive un univers static, personaje încorsetate de habitudini maniacale. Grigore Ilisei nu stăpînește suficient timpul narațiunii, perspectiva sa este, peste limitele necesare, îngustată, portativul punctat, nu o dată, de comparații hilare și improprietăți stilistice.

Se cere din partea autorului, căruia nu-i lipsesc a- desea mijloacele scriitoricești, o mai mare atenție pentru transcenderea faptelor întâmplătoare și încorporarea narațiunii în zona universului esențial uman, pentru apropierea de viața adevărată, de oameni a- devărați. „...La urma urmei— observa Emil Gîrleanu— poveste fără nici un înțeles, așa numai de dragul povestei, nici mare lucru nu-i"...
George GIBESCU

Matinee pentru eleviMatineul pentru elevi, iată o veche tradiție a teatrului bucureștean ! Generații întregi și-au făcut cultura teatrală de la balconul Teatrului Național, ascultând cu emoție conferințele unui Ion Marin Sa- doveanu sau Camil Petrescu. trăind cu toată fermecătoarea fervoare a vîrstei mirajul inefabil al scenei.Firul întrerupt se reia a- cum cu roade menite a sugera perspective optimiste; au fost prezentate în Capitală peste 130 matinee speciale pentru elevi, cu spectacole cît mai apropiate de programa lor analitică, de la „Coana Chirița" la „Luceafărul" și „O scrisoare pierdută", de la opera „Motanul încălțat" la baletul „Primăvara". Cicluri de inițiere muzicală, însoțite de prâlegeri-Iecții, s-au desfășurat în organizarea Filarmonicii și Operei.Inițiativa are un real și

substanțial ecou printre tinerii bucureșteni — sălile pline, aplauzele vădind temperamentul specific virstei — o vădesc din plin ! Sprijinită eficient de Inspectoratul școlar al Capitalei, acțiunea e în plină desfășurare.Dar porțile fanteziei, ale inițiativelor în acest plan sînt încă larg deschise. Se pot găsi, în continuare, alte mereu noi formule de colaborare cu școlile, cu organizațiile U.T.C. din uzine, concepute în spiritul și stilul fiecărui teatru, pe profilul său.Mă gindesc la reluarea unui ciclu (sau cicluri) de istoria teatrului pentru școlari și tineret, conferințe urmate de exemplificări ce pot deveni — prin calitate — de-a dreptul pasionante. Mă gindesc la „cursuri de poezie" înscenate (Teatrul C. Nottara a- nunță un spectacol „Labiș") etc.

Aș aminti ciclul de „dramatizări", de lecturi literare transformate in spectacol pentru elevi, care începuse atît de promițător la Teatrul Nottara cu „Adela" lui Ibrăileanu și care poate redeveni o realitate prezentă și azi 1Teatrele bucureștene „patronează" și o serie de licee din Capitală — le sprijină activitățile artistice, le asigură instructori, specialiști, inițiativă menită și ea să scurteze drumul spectatorului tinăr către sala de spectacol.

Omul șl muzica lui : Beetho
ven, de la opus i pînă In 
preajma opusului 100.
De strajă patriei.
Emisiune in limba maghiară. 
.,360 de grade"... în exclusi
vitate sportive șl muzicale. 
Transmisiuni directe alterna
tive de la Pitești și Rotter
dam. 14.00 —; ’ Fotbal : F.C. 
Argeș—U.T.A. — transmisiu
ne directă de la Pitești (re
priza Ij. 14,45 — „vislele de 
aur" (reportaj). 15,00 — Din 
nou fotbal — repriza a n-a 
a meciului F.C. Argeș—U.T.A. 
15,45 — Campionatele euro
pene de atletism — transmi
siune directă de la Rotter
dam. 17.45 — Cîntă Cornel 
Constantiniu. Emisiune de 
Cristian Topescu, Aristide 
Buhoiu, Emanuel Valeriu și 
Tudor Vornicu.

13,15 Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu". Episo
dul „Revolta androlzilor".

19,00 Vetre folclorice : „Tăcuta*
de pe Vâlea Frumoasei.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Săptămîna po- 

litică internă și internațio
nală o Curs ascendent In 
dezvbltarea relațiilor româ- 
no-afrlcane — un an de la 
vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, pe continentul 
african.

20,10 Reportajul săptămînii : „Sec
ția 40".

20.30 Film artistic : „Anna
1 000 de zile". Regla : 
Jarrot. Cu f Richard 
Genevieve Bujold, 
Papas.

22,40 Telejurnal.
22,50 Săptămîna sportivă.
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12.30
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PROGRAMUL II

12,30 Promenada duminicală.
— In studio formația Edmond 
Deda. 12,45 — Aventuri In 
epoca de piatră. 13,10 — O 
stea a baletului românesc : 
Alexa Mezincescu. 13,18 —
Invincibilul Mighty Mouse. 
13,24 — „Hai să vorbim dis
cuții" de Silvia Clnca. Inter
pretează : Rodlca Popescu, 
Constantin Dlplan, Costel 
Constantin. 13,39 — „Canzo- 
nissima". 14,W — Zoo... de 

— Invitatul 
basul Nicolae

12,30

. 13,39
14,W -

Nell Cobar. 14,15
emisiunii :
Florei. 14,27 — Mozaic pe 16 
mm. 14,49 — Moment folclo
ric cu : Ana Toma, Sava Ne- 
grean. Radu Slmlon.

20.10 Eroi îndrăgiți de copii 5 Bo- 
lek șl Lolek.

20,40 Caleidoscop cultural-artistic.
21,00 Studioul muzical. Stagiunea 

muzicală la Timișoara — 
Concert simfonic al orches
trei Filarmonicii „Banatul' 
dirijat de Erwin Acel. '

21,50 Telex tehnlco-ștlințlfic.
22.10 Film serial „Mannlx".

i*

cinema

Arizona : LUMINA

Matineul pentru elevi, școlari, pentru tineri, adică „ora de teatru" necuprinsă în manual, este și va fi un bun prieten al școlii. Cu condiția de a fi privit ca a- tare și de cadrele didactice — nu ca o „plăcută inutilitate" — pentru că merită să devină, prin semnificații educative și valori artistice, un auxiliar al pedagogului.Se pot face încă multe pentru după-amiezele tinerilor...
Alecu POPOV1C1

N-a durat decit o ziPrintre afișele manifestărilor culturale ale lunii martie, unul, de dimensiuni apreciabile, invită publicul clujean să viziteze expoziția de pictură (circa 20 de lucrări) a lui Gheor- ghe Apostu, deschisă în str. Feroviarilor, în sălile clubului „Armonia".Am fi dorit să notăm aici citeva gînduri prilejuite de acest eveniment. Am fi dorit, dar ne*-a fost imposibil : pentru că expoziția respectivă, ^anunțată pentru o lună de zile, n-a durat decit o zi, și anume în ziua inaugurării ei de către reprezentanții Consiliului municipal al sindicatelor și Comitetului județean de cultură și educație socialistă — Cluj. Saloanele expoziției stau închise de mai bine de două săptă- mîni pentru simplul motiv, auzi. dumneata comedie 1, că s-au pierdut... cheile. Nici una din cele 100 de chei de siguranță ale clu

bului nu s-a dovedit capabilă să redeschidă ușile expoziției.In fața insistențelor noastre de a intra în expoziție, Alexandru Mindru, directorul acestui vechi club, aparținînd uzinelor mecanice de reparat material rulant „16 Februarie", ne-a prezentat argumentul că expoziția a fost zdravăn zăvorită din motive de... securitate. In acest fel, picturile se află la adăpost de orice încercare de a pă trunde în expoziție dir partea unor amatori de tablouri... Argumentul ne-a făcut să ne gîndim nu la primejdiile la care se expun lucrările lui Gheorghe Apostu, ci mai degrabă la cele ce-i pîndesc sau ar trebui să-i pindească pe cei chemați să faciliteze contactul dintre artiștii noștri plastici și oamenii muncii.
G. CUIBUȘ

15,30;

« Egor Bulîciov șl alții t LUMI'
NA — 16; 18,15; 20,30.
• Ferma din
— 9; 12,30.
• Organizația
11,15; 13,45;
BUCUREȘTI -
18,30; 21.
• Cupa gloriei : CAPITOL — 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45.
• Pe aripile vlntulul : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : LUCEAFĂRUL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL
— 0,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
o Moartea Regelui Negru : GIU
LEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30, ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18 ; 20,15,
• Războiul Iul Murphy : CEN
TRAL — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Doamna și vagabondul : DOI
NA — 9,30; 11,30; 13,30,
o Andrei Rubliov : DOINA — 15; 
19,30.
• Seceră vlntul sălbatic : CO- 
TROCENI — 15,30; 18; 20,15.
a Legenda Iui Rustam : ARTA — 
13,30; 18; 20,15.
o In 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.
• Zestrea : VIITORUL 
13; 20,15.
• Docurlle New York-ulul — 9,45; 
12, Taina mare — 14; 16,30, Sintem 
femei — 18,45, Bcllissimâ — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).
e Adio, arme ! : EXCELSIOR — 
o.; 12,30; 16; 19,30, MELODIA 
12,30; 16; 19,30, MODERN 
12,30; 16; 19,30.
• Nunta de piatră : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
a Drumul spre Vest : GRIVIȚA
— 9; 11,45; 15,30; 18; 20,30, TOMIS
— 9; 11,45; 13,30; 18; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,45; 15,30; 18; 30,30.
• Explozia : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20.15.
• Născut liber : TIMPURI NOI — 
9—20,15 In continuare.
a Capcană pentru general ; 
RENT ARI — 15,30; 17,45; 20.
• Maria Stuart : VOLGA — 10; 
12,30: 13,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Fata care vinde flori :
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
a Am Încălcat legea : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Grăsuna: MUNCA — 16; 18; 20.
• Poliția mulțumește : BUCEGI
— 15,45; 18;. 20,15. .
a Cu nilinile curate : RAHOVA
— 1.5,30; 18; 20;15.
• Queimada i UNIREA — 15,31); 
18; 20,30.
o Mihail Strogoff : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
a Marea evadare : POPULAR — 
10; 15,30; 19.
o Astă-seară dansăm în familie 1 
VIȚAN — 15,30: 18; 20,15.
• Ursul Yogi : COSMOS — 
15,30; 18.
a E o poveste veche : COSMOS
— 20.15.
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COMUNICAT COMUN
cu privire Ia vizita ministrului afacerilor externe 

al Republicii Malgașe, Didier RatsirakaLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, minis-' trul afacerilor externe al Republicii Malgașe, Didier Ratsiraka, a făcut în zilele de 6—9 martie 1973 o vizită oficială în România.Cu acest prilej, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ccaușescu, a primit pe ministrul afacerilor externe al Republicii Malgașe, Didier Ratsiraka, și l-a reținut la dejun.In timpul șederii sale in România, .ministrul afacerilor externe al Republicii Malgașe și persoanele care l-au însoțit au vizitat obiective economice și social-culturale din municipiile București și Ploiești, bucu- rîndu-se pretutindeni de o primire prietenească.Convorbirile dintre miniștrii afacerilor externe ai celor două țări, o fășurate intr-o atmosferă frățească, au prilejuit efectuarea unui schimb de păreri cu privire la stadiul actual și perspectivele dezvoltării relațiilor dintre cele două țări și asupra unor probleme internaționale contemporane de interes comun.Subliniind dorința comună a celor două guverne de a dezvolta relațiile bilaterale, cei doi miniștri de externe au exprimat părerea că acordurile încheiate în domeniile schimburilor comerciale, cooperării economice și tehnice, cultural-știin- țifice creează cadrul juridic necesar și potrivit pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două țări. Ei au exprimat hotărîrea guvernelor Republicii Socialiste România și Republicii Malgașe de a dezvolta în continuare aceste relații, convinși fiind că extinderea colaborării economice, culturale și tehnico-științi- fice româno-malgașe corespunde intereselor celor două popoare, cauzei păcii și colaborării internaționale. în acest sens, cele două părți au examinat și au convenit asupra măsurilor ce urmează a fi întreprinse pentru dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice și tehnico- științifice în domeniile agricol, minier și al pregătirii de cadre.Cei doi miniștri s-au informat rp- ciproc asupra hotărîrii guvernelor lor de a acredita ambasadori în cele două țări.Procedind Ia un schimb de vederi cu privire la problemele internaționale, părțile au fost unanime în a aprecia necesitatea instaurării unor relații noi între state bazate pe respectarea și aplicarea, de către toate statele, a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interfie, nerecurgerii la forță și amenințarea cu folosirea forței — principii universal valabile ale dreptului și justiției internaționale.- Cei doi miniștri- au. salutat cu căldură realizările dobî.ndite de popoarele Africii. în’.dezvoltarea--' Jor; Economică și social'-politică,. contri-' buția lor la dezbaterea și. soluționarea problemelor de interes general. Ei au manifestat, și cu acest prilej, solidaritatea, simpatia și sprijinul guvernelor celor două țări față de lupta dreaptă a țărilor africane pentru apărarea și consolidarea

independenței naționale, pentru progresul lor economic și social.Cei doi miniștri de externe au fost de acord că una din problemele cele mai importante ale lumii de azi o constituie lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonialismului. Subliniind, că Republica Socialistă România și Republica Malgașă militează pentru aplicarea neîntîrziată a Declarației O.N.U. privind acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale și a rezoluțiilor referitoare la decolonizare și apartheid, ei au reafirmat hotărîrea țărilor lor de a acorda, în continuare, sprijin material, politic și diplomatic mișcărilor de eliberare din teritoriile aflate sub dominație colonială.Cei doi miniștri au relevat că Republica Socialistă România și Republica Malgașă,. ca țări în curs de dezvoltare, consideră că este imperios necesar ’să se amplifice acțiunile și programele comunității internaționale destinate sprijinirii eforturilor pe care le depun țările în curs de dezvoltare pentru asigurarea progresului lor economic și social, pentru reducerea și eliminarea decalajelor care le despart de statele avansate din punct de vedere economic.Ei au reafirmat dreptul țărilor în curs de dezvoltare de a beneficia de roadele cooperării internaționale, de a avea acces nestingherit la cuceririle științei și tehnologiei moderne, de a participa, în condiții de egalitate, la examinarea și reglementarea problemelor ecorfomice și monetare internaționale.Părțile au reafirmat importanța respectării cu strictețe a dreptului suveran al fiecărui stat de a folosi bogățiile sale naturale și toate celelalte resurse, conform intereselor sale.Cele două părți au subliniat că toate statele, mari și mici, au dreptul și îndatorirea de a participa la examinarea și soluționarea problemelor internaționale de interes comun, de a contribui Ia instaurarea u- nui climat de securitate și de cooperare in lume, la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între toate țările, indiferent de mărime, de sistemul lor politic, economic sau social și nivelul lor de dezvoltare, pe baza principiilor fundamentale ale dreptului internațional.Cu privire la situația din Europa, cei doi miniștri au fost de acord că realizarea unei păci trainice și a securității, precum și extinderea cooperării pe acest continent vor exercita o influență pozitivă asupra păcii și securității în lume, vor contribui la promovarea colaborării internaționale.în legătură cu evoluția situației din Asia de sud-est, miniștrii au salutat cu deosebită satisfacție încheierea acordului de încetare a războiului în Vietnam. Ei și.-au exprimat speranța că acordul realizat va crea condiții pentru instaurarea unei păci trainice, pentru ca poporul vietnamez, celelalte popoare din Indochina să-și poată soluționa problemele corespunzător voinței și hotărîrii lor, fără nici un amestec din afară.Referitor la situația din Orientul Apropiat, cele două părți au subliniat necesitatea soluționării conflictului pe baza și în spiritul Rezoluției Consiliului de Securitate nr.

242 din 22 noiembrie 1967, care să ducă la retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, la a- sigurarea dreptului la existență și integritate teritorială al tuturor statelor din zonă și la soluționarea problemei populației palestihene in conformitate cu interesele sale naționale.Ambele părți au apreciat ca imperios necesar să se adopte măsuri efective în vederea încetării cursei înarmărilor, înfăptuirii dezarmării generale și, în primul rind, a dezarmării nucleare. Ele s-ău pronunțat pentru înfăptuirea neîntîrziată a unor măsuri practice de dezangajare militară și de dezarmare de natură a promova cauza păcii, securității și destinderii internaționale, cum sînt retragerea trupelor de pe teritoriul altor state, lichidarea bazelor militare străine, nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța sub orice formă, crearea de zone denucleari- zate în diferite părți ale lumii, reducerea cheltuielilor militare, desființarea blocurilor militare.Cei doi miniștri au subliniat importanța pe care Republica Socialistă România și Republica Malgașă o acordă creșterii rolului și eficacității O.N.U. în apărarea independenței și suveranității fiecărui stat, a dreptului fiecărui popor de a dispune liber de soarta sa, fără nici un amestec din afară, în vederea sporirii contribuției organizației la soluționarea problemelor internaționale, la întărirea păcii și securității generale, la dezvoltarea unei largi cooperări între toate națiunile lumii.Partea • malgașă a dat o înaltă apreciere activității desfășurate de guvernul Republicii Socialiste România in direcția dezvoltării înțelegerii și cooperării internaționale in Europa și în lume, sprijinirii ferme de către acest guvern a luptei anti- imperialiste a popoarelor pentru libertate, independență și progres social, precum și eforturilor sale pentru stabilirea unor relații noi și echitabile între state, pe baza respectării normelor și principiilor dreptului și moralei internaționale.Cele două părți au relevat utilitatea continuării contactelor personale între oamenii oolitici din cele două țări și importanța lor pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale.Ele au exprimat satisfacția lor în legătură cu vizita în Republica Socialistă România a ministrului afacerilor externe al Republicii Malgașe, Didier Ratsiraka, și convingerea că rezultatele acesteia vor contribui lâ întărirea și dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și popoare.Ministrul afacerilor externe al Republicii Malgașe, Didier Ratsiraka, și persoanele oficiale care l-au însoțit au exprimat sincerele lor mulțumiri guvernului Republicii Socialiste România pentru primirea călduroasă și prietenească, pentru ospitalitatea ce le-a fost rezervată pretutindeni.Ministrul afacerilor externe al Republicii Malgașe, Didier Ratsiraka, a invitat pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, să 'efectueze o vizită oficială în Republica Malgașă. Invitația a fost acee.ptată cu plăcere.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita ing. Sayed Marei, prioi-secretar al C.C. 

al Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt
(Urmare din pag. I)în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, s-a procedat la o informare reciprocă asupra principalelor probleme ale activității și preocupărilor Partidului Comunist Român și Uniunii Socialiste Arabe, înfăptuirilor popoarelor român și egiptean în diferite domenii ale vieții politice și social-econo- mice. în același timp au fost examinate unele aspecte actuale ale vieții internaționale, din zilele noastre, ale luptei popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.în acest cadru s-a exprimat satisfacția ambelor părți pentru dezvoltarea raporturilor politice, economice, tehnice, culturale dintre Republica Socialistă România și Republica .A- rabă Egipt, care au cunoscut o dezvoltare intensă in urma înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei în Republica Arabă Egipt a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. S-a subliniat că folosirea în contirihare a posibilităților existente de extindere și adîn- cire continuă, pe planuri multilaterale, a acestor relații corespunde intereselor ambelor țări și popoare, cauzei libertății, progresului, păcii și colaborării internaționale.Totodată, s-a evidențiat cu satisfacție că relațiile dintre Partidul Comunist Român și Uniunea. Socialistă Arabă evoluează ascendent, pe baza Declarației comune româno-egiptene din anul 1972, exprimindu-se dorința de a multiplica, în continuare, schimbul reciproc de delegații, de experiență și informații, în vederea lărgirii colaborării multilaterale dintre cele două organizații politice, în interesul ambelor popoare, al unității forțelor antiimperialiste de pretutindeni.Reprezentanții Partidului Comunist Român și ai Uniunii Socialiste Arabe au fost de acord că interesele consolidării păcii, destinderii și securității pe plan mondial impun unitatea de acțiune și solidaritatea tuturor forțelor progresiste, a mișcărilor _ de e- liberare națională, a întregului front antiimperialist în lupta împotriva politicii de dominație și agresiune a imperialismului, pentru respectarea dreptului legitim al fiecărui popor de a-și decide nestînjenit calea dezvoltării, conform intereselor sale fundamentale. în acest context, cele două părți au reiterat principiile dreptului internațional privind relațiile dintre state subliniate de preșe

dinții celor două state în Declarația comună de la Cairo.în cadrul schimbului de vederi s-a evidențiat că desfășurarea vieții internaționale confirmă pe deplin aprecierile formulate in Declarația comună româno-egipteană din anul 1972. Politica cercurilor imperialiste este respinsă cu hotărîre de masele populare, de popoare, care se afirmă cu tot mai multă forță in viața internațională și luptă pentru consolidarea independenței naționale, a cuceririlor lor democratice, pentru dezvoltarea economică și socială de sine stătătoare.în cadrul schimbului de păreri, părțile au acordat o atenție deosebită situației din Orientul Mijlociu, ex- primind profunda lor îngrijorare față de continuarea situației grave din regiune, care constituie o serioasă a- menințare la adresa păcii și securității internaționale, inclusiv a Europei. S-a reafirmat sprijinul ambelor părți față de rezoluțiile Consiliului de Securitate nr. 242 din 22 noiembrie 1967 și 2199 din 13 decembrie1971. A fost evidențiată preocuparea comunității internaționale exprimată în rezoluția 2 949 din 8 decembrie1972, sprijinită de Republica Socialistă România, în care se afirmă principiul inadmisibilității cuceririi de teritorii prin forță. Reprezentanții Partidului Comunist Român și Uniunii Socialiste Arabe consideră necesar ca rezoluțiile O.N.U. să fie respectate și noi eforturi să fie întreprinse în cadrul organizației pentru găsirea unei rezolvări urgente a crizei din Orientul Mijlociu.S-a subliniat că perpetuarea conflictului și tensiunii din Orientul Mijlociu servește numai intereselor forțelor imperialiste, generează acte războinice și încălcări ale normelor și principiilor relațiilor internaționale, ca în recentul caz al avionului libian de pasageri. Cele două părți consideră că trebuie inițiate eforturi urgente pentru găsirea unei soluționări pașnice a conflictului din Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate, la stabilirea unei păci durabile în această regiune, cu respectarea principiilor Cartei Națiunilor Unite și a rezoluțiilor Adunării Generale O.N.U. mai sus menționate.Ambele părți au relevat necesitatea de a se ajunge la o reglementare a problemei poporului palesti- nean, potrivit drepturilor și aspirațiilor sale naționale legitime, ca un element indispensabil in edificarea unei păci juste și trainice în Orientul Mijlociu.Părțile au reînnoit, de asemenea,

atașamentul și simpatia lor față de eforturile statelor care au pășit pe calea unei dezvoltări independente pentru lichidarea stării de subdezvoltare, pentru crearea unei economii naționale independente, pentru creșterea continuă a gradului de civilizație și nivelului de viață ale popoarelor respective.A fost exprimată, totodată, solidaritatea Partidului Comunist Român și Uniunii Socialiste Arabe cu lupta popoarelor aflate încă sub dominația colonială, pentru cucerirea libertății și independenței naționale și a fost condamnată politica de discriminare rasială și apartheid dusă de ■ regimurile din Republica Sud-Africană și Rhodesia, reliefîndu-se necesitatea intensificării sprijinului multilateral ce trebuie acordat mișcărilor de eliberare din Angola, Mozambic, Gui- neea-Bissau, Namibia, Zimbabwe și din alte teritorii, în scopul înfăptuirii năzuințelor de emancipare națională și socială.Ambele părți și-au exprimat satisfacția pentru încetarea războiului în Vietnam și în Laos, aplicarea acordurilor recent semnate deschizînd calea realizării depline a păcii în a- ceastă parte a lumii, pentru ca popoarele indochineze să se poată consacra lichidării urmărilor războiului, dezvoltării economice și sociale, corespunzător voinței și intereselor lor, fără nici un amestec din afară.Părțile au apreciat că înfăptuirea unui sistem de securitate în Europa are o importanță deosebită pentru destinele popoarelor din Europa și din intreaga lume. Salutînd pașii pozitivi înfăptuiți in cadrul lucrărilor pregătitoare, de la Helsinki, s-a exprimat convingerea că viitoarea Conferință europeană pentru securitate și colaborare va contribui la așezarea pe baze noi a raporturilor între toate statele continentului, va deschide calea unei largi colaborări intereuro- pene, la crearea unui climat in care toate popoarele europene să aibă garanția că se pot dezvolta liber, independent, la adăpost de orice agresiune sau atac armat, iar toate problemele litigioase să fie soluționate pe cale pașnică.S-a apreciat, în comun, că vizita delegației Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt, convorbirile și schimbul de experiență ce au avut loc reprezintă o nouă contribuție la extinderea raporturilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Arabă. în interesul reciproc, al unității întregului front antiimperialist, al triumfului cauzei păcii și progresului în lume.

Excelenței Sale Prințul SUFANUVONG
Președintele Comitetului Central al Frontului Patriotic LaoțianIn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Frontului Unității Socialiste al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, vă adresez, Excelență, cele mai calde felicitări'cu prilejul semnării Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos.încheierea cu succes a Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos reprezintă un remarcabil succes al Frontului Patriotic Laoțian, al tuturor forțelor progresiste care se pronunță pentru o justă rezolvare a problemei laoțiene.Acordul deschide bune perspective pentru înfăptuirea năzuințelor naționale ale poporului laoțian, menținerea unei păci durabile, realizarea înțelegerii naționale, reunificarea națiunii, edificarea unui Laos pașnic, independent, neutru, democratic, unificat și prosper.Alături'de Acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, Acordul de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos reprezintă un nou și important pas spre restabilirea și consolidarea păcii în Indochina și sud-estul asiatic.Partidul, poporul român își reafirmă, și cu acest prilej, solidaritatea și sprijinul cu lupta poporului laoțian, pentru pace, independență, democrație și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului Național

al Frontului Unității Socialiste

Maiestății Sale SRI SAVANG VATHANA
Regele Laosului e LUANG PRABANGPoporul român a primit cil vie satisfacție știrea semnării Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos, care deschide perspective pentru înfăptuirea năzuințelor naționale ale poporului laoțian.Urînd poporului laoțian succes deplin în înfăptuirea prevederilor Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos, îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Republica Socialistă România și Regatul Laos se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și progresului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Prințul SUVANNA FUMA
Primul ministru al guvernului regal laoțianVIENTIANECu prilejul semnării Acordului de restabilire a pȘcii și înțelegere națională în Laos, adresez Excelenței Voastre sincere felicitări.Acest acord deschide perspective poporului laoțian pentru realizarea înțelegerii naționale, reunificarea națiunii, edificarea unui Laos pașnic, independent, neutru, democratic, unificat și prosper.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre țările noastre se vor dezvolta în interesul poporului român și al. poporului laoțian, al cauzei păcii în lume. -

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului <,de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

© CAROL CORBU — campion al continentului la triplusalt•: ROTTERDAM’ (prin telefon de la - zt’îtatuhii ultimei încercări din pre- fr» calo.- ĂA 1 rîti 1 î’i+iîwnMrî /IrtOd. 'hhinHV. C'ăbulea). în sala de 6 090 de locuri —' plină doar pe jumătate — a complexului expozițional Ahoy din Rotterdam s-au desfășurat ieri întrecerile primei zile a celei de-a patra ediții a campionatelor euro-- pene de atletism în sală.Iată că prima zi a coincis cu o frumoasă victorie a 'atletismului nostru : prima festivitate de premiere, primul, titlu european indoor și prima medalie de aur, Carol Cor- bu la triplusalt cu 16,80 metri, un rezultat bun, avînd în vedere condițiile mai grele de concurs.Victoria lui Corbu nu a venit fără emoții. El s-a calificat datorită re-
©

lirfiinarii (16,24 metji). Pînă atunci se ' afla pe penultimul loc din 11 concurenți ! Dar, în final, s-a răzbunat : din prima încercare a izbutit o săritură remarcabilă : 16,80 m. !La ora cînd transmitem aceste rînduri abia s-a încheiat finala Ia 60 m garduri Ehrhardt (R.D. sec., urmată de V; După cum se vede,femei, cîștigată de Germană) cu 8,02/100 de Valeria Bufanu. ___ .________ __ ____ , o reeditare ă cursqi olimpice de la Miinchen la 100 m garduri — cu o nouă medalie de argint pentru atleta noastră !Ceilalți doi concurenți români, Dosa Csaba, Nicolae Perța, intră azi în concurs.
„CUPA EUROPEI" — cucerită, definitiv, de fforetistele 
de la SteauaCompetiția de scrimă „Cupa campioanelor europene" la floretă feminin s-a încheiat la Torino cu succesul strălucit al echipei Steaua București, care cîștigă pentru a patra oară și definitiv acest important trofeu sportiv. După ce a eliminat în semifinale (cu 9—0) formația C.S. Milano, campioana noastră, alcătuită din Ol^a Szabo, Ana Pascu, Ileana Gyulai, Su-

zana Ardeleanu și Ecaterina Stahl, a întrecut în finală cu 9—3 echipa Va- sutas Budapesta.Victoria scrimerelor din București a fost clară și categorică, scrie în comentariul său corespondentul agenției France Presse. Toate asalturile lor au fost conduse magistral, dențiindu-se îndeosebi Olga care a obținut în finală 3 victorii.evi- Szabo,

Excelenței Sale
SALVADOR ALLENDE GOSSENS

Președintele Republicii ChileSANTIAGO DE CHILEca, în numele Consiliului de Stat, al Unității Socialiste ale Republicii So-îmi face o deosebită plăcere Consiliului Național al Frontului cialiste România și al meu personal, să vă adresez sincere felicitări pentru succesul obținut recent de forțele Unității Populare în alegerile parlamentare.Această victorie politică de mare însemnătate constituie o manifestare grăitoare a atașamentului forțelor populare, patriotice și democratice din Chile pentru politica promovată de guvernul Unității Populare — prezidat de dumneavoastră — pe calea înaintării spre socialism, pentru triumful idealurilor'libertății sociale și independenței naționale, pentru afirmarea și apărarea dreptului sacru al poporului prieten chilian de a fi stăpînul destinelor sale, de a folosi în interesul propriu patrimoniul național, de a păși nfestingherit ge drumul progresului și bunăstării.Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că bunele relații de prietenie și conlucrare în diferite domenii statornicite între Republica Socialistă România și Republica amplificare continuă, în interesul și colaborării internaționale. Chile vor cunoaște pe mai departe o celor două popoare, al păcii, înțelegerii
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat, 
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului LUIS CORVALAN
Secretar general al Partidului Comunist din ChileStimate tovarășe Corvalan,îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, comuniștilor și maselor muncitoare din Chile, în numele Comitetului Central al P.C.R., al comuniștilor, al întregului popor român și al meu personal, cele mai calde și sincere felicitări pentru succesul repurtat la recentele alegeri parlamentare de Frontul Unității Populare și, în cadrul acestuia, de către Partidul Comunist din Chile.Victoria politică obținută cu acest prilej reprezintă încă o expresie puternică a sprijinului de care se bucură în rîndul poporului muncitor obiectivele revoluționare cuprinse în programele fundamental și electoral ale guvernului Unității Populare.Sînt convins că buhele relații de prietenie și colaborare statornicite între partidele, popoarele și țările noastre se vor dezvolta cu succes și în viitor, în interesul comun al cauzei păcii și socialismului, al întăririi unității forțelor antiimperialiste din întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCUSecretar general 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului CARLOS ALTAMIRANO
Secretar general al Partidului Socialist din ChileStimate tovarășe Altamirano,Cu prilejul succesului repurtat la alegerile parlamentare din 4. martie a. c, de către Frontul Unității Populare și, în cadrul acestuia, de către Partidul Socialist din Chile, vă adresez dumneavoastră, întregului partid socialist și tuturor oamenilor muncii chilieni, în numele C.C. al P.C.R., al comuniștilor, al poporului român și al meu personal, calde și sincere felicitări.Succesul obținut în această confruntare politică constituie o dovadă în plus a voinței și hotărîrii oamenilor muncii chilieni de a sprijini și realiza obiectivele revoluționare înscrise în programul guvernului Unității Populare, în care văd reflectate aspirațiile și interesele lor fundamentale.îmi exprim convingerea că raporturile de colaborare prietenească existente între .partidele noastre se vor ,dezvojtatcu. șu,cceș în continuare, în folosul întăririi prieteniei dintre popoarele și țările; noastre, spre binele cauzei păcii, democrației și socialismului.??, .

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm primit cu mare plăcere mesajul de felicitare și urările pe care Excelența Voastră a binevoit să ni le adreseze eu. ocazia celei de-a 12-a aniversări a urcării noastre pe tron.Exprimînd Excelenței Voastre mulțumirile noastre sincere, ne este foarte plăcut să vă adresăm dumneavoastră și poporului dumneavoastră prieten urări de fericire și de prosperitate și să vă rugăm să credeți în înalta și amicala noastră considerațiune.
HASSAN

Regele
AL II-LEA
Marocului

Aproximativ 9 000 de expozanți din circa 60 de țări Și-au încheiat pregătirile în vederea participării la e- diția de primăvară a Tirgului internațional de la Leipzig. Pe o suprafață' de expunfere de 350 000 mp, ei își vor prezenta din nou între 11 și 18 martie — sub motto-ul „Pentru comerț mondial neîngrădit, pentru progres tehnic" — produsele lor în cadrul competiției internaționale.Caracterul internațional al tîrgului este subliniat de faptul că fiecare al doilea expozant provine din străinătate, iar aproximativ o treime a suprafeței de expunere este ocupată de către firme străine. Printre ramurile cu participare internațională cea mai pronunțată se numără acele de mașini grele și instalații, de ma- șini-unelte și Scule, de tehnică de automatizare, electronică și electrotehnică, industria • agroalimentară și cea de bunuri de larg consum.Sînt așteptați oaspeți din 90 de țări, care se vor putea informa asupra ofertei prezentate în 26 de ramuri ale tehnicii și 22 de ramuri ale bunurilor de larg consum.La Tirgul de primăvară de la Leipzig vor participa 14 țări socialiste, o- cupînd o suprafață de expunere de 287 000 mp. Ele vor demonstra, prin- tr-un șir de exemple, avantajele multiplelor forme ale cooperării internaționale. O expoziție C.A.E.R., la care participă U.R.S.S., R.D.G., Polonia, Cehoslovacia, România, Ungaria, Bulgaria și Iugoslavia, va arăta, de pildă, in ce măsură cooperarea multilaterală socialistă sporește potențialul in domeniul economiei energetice. Un alt exemplu il prezintă U.R.S.S., R.D.G.. Polonia, Cehoslova- . cia, România, Ungaria și Bulgaria, care expun 17 mașini-unelte comandate toate împreună, de la distanță, de către calculatorul electronic ODRA, de fabricație poloneză. Prin realizarea Programului complex al adîncirii și perfecționării în continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R., cresc potențialele economice ale acestor țări în ansamblu — fapt de care se va putea convinge oricare vizitator al Tîrgului de la Leipzig. în acest fel ele contribuie în măsură tot mai mare la promovarea comerțului internațional.La Tîrgul de primăvară sînt reprezentate aproximativ 4 000 de întreprinderi din R.D.G., care expun pe o suprafață de aproape 240 00Q mp.

prezentînd o multitudine de produse pentru export, apreciate pe piața internațională, precum și alte produse. noi și perfecționate. Oferta de export de înalt nivel calitativ demonstrează puterea economică mereu crescîndă a R. D. Germane. Ea reflectă marile realizări ale oamenilor muncii, precum și colaborarea e- conomică tot mai intensă a R. D. Germane cu U.R.S.S.. cu celelalte țări socialiste. Spre exemplificare, aș vrea să amintesc mașina automată de danturat PAUST, care asigură o creștere a productivității muncii cu 400

de edituri din țaraal celor 80 noastră.Republicafi reprezentată la Tîrgul de primăvară de 29 de întreprinderi de comerț exterior și 45 de centrale industriale. Exponatele reflectă progresul realizat de către economia română în ultimii ani, în principale ramuri ale producției, cum sînt construcțiile de mașini, electrotehnica, electronica, metalurgia și industria alimentară. Sînt dominante mași.nile- . unelte, mașinile și utilajele pentru construcții, produse ale electroteh-

Socialistă România și prin termenul său de lungă rată, acest contract reprezintăva

Tîrgul de primăvară „Leipzig 1973“

în cadrul unei largi participări internaționale, prezența pro
duselor românești pune în evidență o remarcabilă dezvoltare a 
colaborării economice dintre România și R. D. Germană

nicii și metalurgiei, precum și instalații de foraj. Exponate de vîrf prezentate de România la Leipzig sînt, printre altele, strungul monoax SARO 25, produs de Uzina de strunguri din Tirgoviște, și strungul parale! SNA-710, produs de Uzina din Arad.De Uzina de strunguri din Arad ne leagă importante proiecte comune, avînd în vedere că aici se vor produce in viitor, pe baza unui contract de licență, cooperare și specializare, de curind încheiat, strunguri revolver și’ automate — realizate la nivelul internațional cel mai inalt — produse pînă acum in R.D.CJ. Prin caracterul său complex,

la sută, coțnbina de recoltat sfeclă cu șase rînduri. realizată de către specialiști din R.D.G., U.R.S.S. și Bulgaria, precum și cele 12 mașini noi și perfecționate prezentate de întreprinderea do stat „TAKRAF". Interes prezintă și o linie automată de înaltă productivitate, construită în R.D.G., pentru producerea cutiilor de conserve și care este cuplată cu o mașină de împachetat de proveniență ungară. 1Printre exponatele industriei bunurilor de consum a R.D.G. se numără, de pildă, peste 40 de aparate noi și perfecționate pentru ușurarea muncii casnice, produse textile ușor de întreținut etc. ; este înfățișat, de asemenea, programul anual complet prin volumul acțiunii da cooperări

du- - .. ________  ___________  unadin cele mai importante măsuri de colaborare intervenite pînă acum între R.D. Germană și România.Ca urmare a hotărârilor adoptate cu prilejul vizitei in România a delegației de partid și guvernanffentale a R.D. Germane, condusă de tovarășii Erich Honecker și Willi Stoph, și, legat de aceasta, a încheierii Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală intre R.D. Germană și România, în mai 1972, precum și in urma participării largi a R.D.G. la cel de-al II-lea Tirg internațional de la București, se poate constata o creștere importantă a volumului de contracte pentru lărgirea schimbului reciproc de mărfuri, printre care se numără și contracte de lungă durată.în anul 1972, schimbul de mărfuri între țările noastre a cunoscut o creștere care a depășit nivelul mediu. Protocolul pe 1973 privind schimbul reciproc de mărfuri depășește volumul stabilit inițial prin acordul de lungă durată pe anul 1975. Ca și in anii precedent!, și în 1973 este prevăzut un considerabil schimb reciproc de produse ale industriei metalurgice prelucrătoare — care ocupă în exportul R.D.G. aproximativ 75 la sută, iar în importul din România peste 50 la sută, fapt care joacă un rol important în dezvoltarea în continuare a industriei, precum și a raționalizării.Sintem ferm convinși că Tîrgul de primăvară de la Leipzig va da noi impulsuri unei colaborări economice și mai strînse între țările noastre și va contribui la încheierea unor noi contracte de cooperare și specializare. Nu în ultimă instanță acest fapt va fi subliniat în următoarele zile, cu prilejul aniversării a 10 ani de existență a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică între R.D.G. și România, a cărei sesiune jubiliară va avea loc la București.Urăm tuturor expozanților și vizitatorilor din România o activitate încununată de succes, stabilirea de noi și cuprinzătoare contacte, obținerea de informații utile, precum și o ședere plăcută in Republica Democrată Germană.
Kai-I Heinz ZKRPEL 
consilier comercial 
al Ambasadei R. D. Germane 
în Republica Socialistă România



r d. vietnam Redeschiderea 
traficului aerian intern

Semnificațiile 
referendumului

Sosirea la Pekin a unei delegații 
culturale române

® La 30 aprilie — alegeri penîru consiliile populareHANOI 10 (Agerpres). — La 10 martie au fost reluate cursele de pasageri și transporturile de mărfuri pe liniile aeriene interne ale R.D. Vietnam. Primele curse au fost efectuate pe rutele Hanoi—Vinh—Dong Hoi și Hanoi—Na San. Zborurile pe aceste linii fuseseră întrerupte începînd din anul 1964, în urma bombar
damentelor aeriene americane împotriva țeritoriului R.D. Vietnam.Consiliul de Miniștri al R.D. Vietnam a hotărît ca, la 30 aprilie 1973, să se organizeze alegeri pentru consiliile populare municipale, provinciale, districtuale și sătești, anunță agenția V.N.A.

din Irlanda de Nord

Reprezentație oferită de un ansamblu artistic al F.N.E. în satul Binh Phu, 
ain Delta Mekongului, aflat sub controlul Guvernului Revoluționar Provi- 

zoriu al Republicii Vietnamului de Sud

Comentind rezultatele referendumului din Irlanda de Nord, in cadrul căruia alegătorii trebuiau să se pronunțe pentru sau contra apartenenței în continuare a Ulsterului la Marea Britanie, presa britanică relevă că de fapt la urne s-au prezentat numai ’ "protestante — tr-un total de scriși pe liste.Minoritatea semnul lansat de liderii săi politici și de aripa provizorie a I.R.A.. a boicotat- scrutinul : din întreg electoratul catolic — circa 350 000 — au votat doar circa 6 400.în aceste condiții, deși rezultatele sînt favorabile guvernului ^britanic, observatorii politici apreciază că ele nu schimbă datele problemei si că antagonismul dintre protestanții „lo- ialiști" si catolicii „republicani" ră- mînc tot atit de profund, urmind ca anunțata Carte Albă britanică să o- fere indiciile adevăratelor intenții ale Londrei în ceea ce privește reglementarea situației din Ulster.

■ PEKIN 10. —■. Corespondență. de la I. Gălățeanu : Delegația culturală română, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a sosit simbătă la Pekin, unde, la invitația Grupului pentru cultură de pe lingă Consiliul de Stat, face o vizită de prietenie în R.P. Chineză.La aeroport, membrii delegației au

fost salutați de lao Uen-Iuan, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, U De, membru al C.C. al P.C. Chinez, șeful Grupului pentru cultură de pe lingă Consiliul de Stat, Ken Biao, membru al C.C. al P.C. Chinez, șeful secției relații externe a C.C. zal P.C. Chinez, și alte persoane oficiale.A fost prezent, de asemenea, Nicolae Gavrilescu, ambasadorul României în R.P. Chineză.

Deschiderea Tîrgului 
internațional de ia Cairo 

Convorbiri între premierul egiptean, Aziz Sedki, 
și vicepreședintele Consiliului de Miniștri, 

Gheorghe Râdulescu

alegătorii majorității circa 592 000 — din- 685 000 protestanți în-catolică, urmînd con- Acțiuni greviste în țările
Europei occidentaleROMA. — Majoritatea celor 90 000 de angajați ai uzinelor „Fiat“ din- Torino au declarat, vineri, grevă în sprijinul muncitorilor din industria metalurgică, care au încetat, de asemenea, lucrul în scopul obținerii reînnoirii contractului de muncă. Reprezentanți ai sindicatului greviștilor au precizat, că la această acțiune au luat parte aproximativ 80—90 la sută din muncitorii uzinelor din Torino.

PARIS. — Sindicatul controlorilor traficului aerian de la aeroporturile franceze a anunțat extinderea, cel puțin pî.nă marți 13 martie, a grevei declanșate în urmă cu 18 zile. Negocierile dintre reprezentanții sindicatului și cei ai Ministerului Transporturilor au continuat în cursul zilei de vineri, fără a permite depășirea impasului.

ÎN ZONELE AFLATE SUB CONTROLUL G.R.P. 
AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

Viața reintră pe făgașul normal

TRATATUL DINTRE R.F.G. Șl R.D.G. CONTRIBUIE 
LA NORMALIZAREA RELAȚIILOR BILATERALE

— subliniază cancelarul W. BrandtVIETNAMUL DE. SUD 10 (Agerpres). — în zonele aflate sub controlul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, situația se normalizează treptat și viața de zi cu zi a locuitorilor intră pe făgașul firesc.Locuitorii satelor desfășoară lucrările agricole de primăvară, pescarii s-au organizat în brigăzi și contribuie eficient Ia satisfacerea necesităților alimentare, iar în localități sînt refăcute in ritm intens locuințele, școlile și clădirile administrative distruse în timpul războiului.Numeroase cadre medicale.au sosit în sate pentru a acorda ajutorul necesar bolnavilor, în timp ce producția de medicamente este asigurată de echipe speciale. O atenție deosebită este acordată problemelor cultural-artistice.

și a cerut Comisiei militare mixte cvadripartite să trimită la locul incidentului un grup mixt de anchetă. Dar, se arată în document, părțile saigoneză și americană nu au dat curs acestei cereri.
★PARIS. — Delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la tratativele dintre cele două părți sud-vietna- meze, programațe să înceapă la 19 martie în suburbia pariziană Saint Cloud, va fi condusă de Nguyen Van Hieu. ministru de stat, membru al Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Delegația părții de Ia Saigon va fi condusă de viceprim-ministrul Nguyen Luu Vien.

BONN 10 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului „Neue Rhein-Zeitung", cancelarul Republicii Fpderale Germania, Willy Brandt, a declarat că, potrivit părerii sale, tratatul privind bazele relațiilor dintre R.F. Germania și R.D. Germană va fi ratificat de Bundestag la sfîrșitul acestei primăveri-. Acest document, a subliniat cancelarul, contribuie deja la procesul de nor-

malizare a relațiilor .dintre cele două state germane.în continuare, Willy Brandt a exprimat speranța că, la viitoarea sesiune a Adunării Generale a O.N.U., R.F.G. și R.D.G. vor putea fi primite în Organizația Națiunilor Unite. Totodată, el și-a mai exprimat speranța că, încă in cursul acestui an, vor fi normalizate relațiile R.F.G. cu Cehoslovacia, precum și cele cu Ungaria și Bulgaria.
POPORUL CHILIAN APRECIAZĂ ÎNSEMNĂTATEA 

TRANSFORMĂRILOR INIȚIATE OE ACTUALUL GUVERN

LONDRA. — Grevele declanșate în Anglia au generat, simbătă, noi perturbări ale vieții social-economice. Ca urmare a grevei din industria gazului, care a intrat în a patra săp- tămînă, 3 500 de fabrici, 1 600 de școli și numeroase alte instituții și-au întrerupt activitatea. Sînt afectate, de asemenea, peste 4 000 000 de locuințe, din cauza lipsei complete de combustibil sau a presiunii reduse a gazelor. Conducerea sindicatului muncitorilor din această industrie a decis, vineri, continuarea acțiunii de protest pe o perioadă nedeterminată.
® El S H ■ S 0

Capitala Republicii Arabe Egipt găzduiește, începînd de sîmbătă, Tîrgul internațional de la Cairo, tradițională manifestare internațională de colaborare economică. La actuala ediție și-au dat intilnire numeroase firme și organizații de comerț exterior din 24 de țări, principalul profil al celei de-a șasea ediții constituindu-1 industria construcțiilor de mașini și electrotehnică. Pe lingă produsele acestora sînt expuse bunuri de larg consum, materiale de construcții și artizanat. Cele 100 firme egiptene oferă, prin gama largă a exponatelor lor, o imagine elocventă a potențialului economic in continuă și remarcabilă creștere al R.A. Egipt. în cadrul pavilionului țării gazdă sînt expuse numeroase produse realizate în cooperare cu alte state, printre care se numără și țara noastră.Situat într-una din principalele clădiri ale expoziției, pavilionul României atrage atenția vizitatorilor prin varietatea și calitatea exponatelor sale. Un martJ panou, aflat la intrarea în pavilion, înfățișează pe președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar Sadat în timpul vizitei făcute in Egipt de șeful statului român. în cadrul pavilionului românesc sînt expuse pentru prima dată noile tipuri de tractoare de 45 și

55 CP, autocamionul DAC-12, prevăzut cu motor Diesel, excavatoare, autoturismul ARO, mașina electronică de calculat și contabilizat FC.-15 Felix și altele.Sîmbătă dimineața a avut loc deschiderea oficială a tîrgului. La festivitate au participat Aziz Sedki, primul ministru al R.A. Egipt, preț cum și alte persoane oficiale egiptene, numeroase delegații străine.Vizitînd pavilionul românesc, înaltele personalități egiptene ari ,fost salutate de Gheorghe Radu- 'lescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Petru Burlacu, ambasadorul României la Cairo. Aziz Sedki a conferit cu Gheorghe Radulescu In legătură cu probleme ale creșterii volumului de schimburi comerciale dintre R.A. Egipt și România.Participarea României la tîrg. precum și apropiata sesiune a Comisiei mixte româno-egiptene sînt evidențiate de numeroase cotidiane din Cairo, care subliniază rolul a- cestora în extinderea continuă a colaborării economice prietenești, în continuă ascendență, dintre cele două țări.
Nicolae N. LUPUCairo, 10

agențiile de presă transmit

SAIGON. — Generalul Tran Van Tra, conducătorul delegației militare a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud în Comisia militară mixtă cva- dripartită, a adresat, la 9 martie, Comisiei. internaționale de control și supraveghere, o notă, prin care a cerut investigarea urgentă, la fața locului, a împrejurărilor în care . o navă militară saigoneză a pătruns, la 4 martie a.c., în apele teritoriale controlate de G.R.P. al R.V.S. și a bombardat punctul populat Vinh Hoa.în notă se arată, totodată, că la 6 martie delegația militară a G.R.P. al R.V.S. a protestat împotriva acțiunilor de acest fel ale părții saigoneze
„Agenția de informații 

a S.U.A. trebuie 
să favorizeze destinderea 

în relațiile Est-Vest46
— SE ARATA ÎNTR-UN 
RAPORT PREZENTAT 

CONGRESULUI AMERICANWASHINGTON 10 (Corespondență de la C. Alexandroaie). „Agenția de informații a Statelor Unite (U.S.I.A.) trebuie să reflecte și să încurajeze, in activitatea sa de propagandă pentru străinătate, destinderea in relațiile Est-Vest“ — se subliniază într-un raport prezentat Congresului de Comisia prezidențială consultativă a S.U.A. în problemele informațiilor.Raportul arată că U.S.I.A. trebuie să-și revizuiască politica, metodele, modul de abordare a problemelor, precum și conținutul informațiilor difuzate, astfel îneît „să reflecte noua atmosferă a relațiilor Statelor Unite cu R.P. Chineză, Uniunea Sovietică și cu restul statelor lumii".

CONTINUĂ BOMBARDAMEN
TELE AMERICANE ASUPRA 

CAMBODG1EIHONOLULU 10 (Agerpres). — Bombardierele strategice americane de tip „B—52“ au continuat să bombardeze, vineri, teritoriul cambodgian — a anunțat un reprezentant al comandamentului militar al S.U.A. din zona Oceanului Pacific.

O cuvîntare a secretarului general al C.C. al Partidului Socialist, 
Carlos AltamiranoSANTIAGO DE CHILE 10 (Ager-preș), — Rezultatele alegerilor parlamentare din Chile au infirmat previziunile propagandei reacționare și au confirmat justețea pozițiilor Frontului Unității Populare, a declarat Carlos Altamirano, secretar general al C.C. al Partidului Socialist, intr-o cuvîntare radiodifuzată. Poporul chilian — a .spus Altamirano — este tot mai conștient de însemnătatea transformărilor istorice ini

țiate de guvernul de Unitate Populară — naționalizarea minelor cuprifere, înfăptuirea reformei agrare, redistribuirea- -venitului național în favoarea oamenilor muncii și participarea acestora la conducerea țării.Secretarul general al C.C. al Partidului Socialist s-a pronunțat, în încheierea cuvîntării sale, in favoarea consolidării continue a unității partidelor care fac parte din coaliția guvernamentală.

Comunicat egipteana—in
dian. RePublica Arabă Egipt își exprimă speranța că țările din regiunea subcontinentului indian își vor soluționa problemele divergente, pentru a conviețui în pace și prietenie, în interesul popoarelor lor, arată comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei întreprinse in capitala indiană de ministrul egiptean de externe, Mohammed Hassan el Zayyat, relatează agenția Reuter. în același timp, India își exprimă sprijinul față de eforturile întreprinse de Republica Arabă Egipt pentru a se ajunge la o soluționare justă a problemei O- rientului Apropiat, subliniind necesitatea evacuării tuturor trupelor is- raeliene din teritoriile arabe ocupate și a respectării drepturilor inalienabile ale poporului palestinean.

Cea de-a 8-a conferință a 
conducătorilor organelor de 
turism din unele țări socia
liste, Ia care România a fost repre-' zentată de o delegație condusă de Mihai Părăluță, adjunct al ministrului turismului, și-a încheiat lucrările in localitatea Silos, din R. P. Ungară. Au fost discutate posibilitățile dezvoltării în continuare a colaborării în domeniul turismului, probleme privind unificarea datelor statistice legate de turism și automatizarea evidenței.

Muncitorii din Santiago de Chile își manifestă adeziunea față de politica guvernului Unității Populare

Guvernai® R. P. Chineze
Spaniei au b°tărit ca, începîndde la 9 martie 1973, să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă și să. facă schimb de ambasadori în termen de trei luni, informează agenția China Nouă. Potrivit comunicatului comun, cele două guverne vor întreține relații diplomatice in conformitate cu principiile respectului reciproc al suyeranită- ții și integrității teritoriale, neamestecului în treburile interne, egalității și avantajului reciproc. Guvernul Spaniei recunoaște guvernul R.P. Chineze ca singurul guvern legal al Chinei și ia cunoștință de poziția guvernului chinez, conform căreia Taivanul reprezintă o provincie a R.P. Chineze, hotărînd să închidă reprezentanța sa oficială din Taivan.

„MANIFESTUL 
COMUNIST SI LUPTA 
CLASEI MUNCITOARE 
DIN R. F. GERMANIA"
BONN 10 (Agerpres). — La 

Koln s-a deschis, sîmbătă, o 
conferință organizată de P.C. 
German cu ocazia împlinirii a 
125 de ani de la apariția „Ma
nifestului Partidului Comunist". 
Kurt Bachmann, președintele 
partidului, a prezentat raportul 
intitulat „Manifestul Comunist 
și lupta clasei muncitoare din 
R.F.G.".

satisfacția față de stadiul actual și perspectivele relațiilor de bună vecinătate dintre Polonia și Finlanda. Cei doi șefi de guvern și-au exprimat dorința de a continua contactele și dialogul la toate nivelurile în vederea dezvoltării colaborării și schimbului de vederi în probleme ale securității și colaborării în Europa.
Președintele Republicii 

Peru, Juan Velasco Alvarado, a fost supus, la 9 martie, unei intervenții chirurgicale, în cursul căreia i-a fost amputat piciorul drept, deasupra genunchiului — anunță un buletin medical oficial, difuzat de spitalul miilitar din Lima. Buletinul medical precizează că intervenția d fost necesară ca urmare a apariției unei cangrene la picior, după cele două operații anterioare, la care a fost supus președintele. Starea postoperatorie a președintelui este satisfăcătoare.

Astăzi în. Franța, 
al doilea tur de scrutin

pentru alegerile parlamentareElectoratul francez «e prezintă azi din nou în fața urnelor, pentru a definitiva configurația viitoarei Adunări Naționale. După cum am mai relatat, în primul tur de scrutin au fost aleși doar 60 de deputați_, restul de 430 de locuri în parlament rămînînd în balotaj. în urma e- liminărilor din primul tur, precum și desistă- rilor și retragerilor e- fectuate în ultimele zile, în faza finală a competiției electorale au rămas 933 de candidați.în 404 circumscripții .•— din 430 — sînt pre- zenți candidații Uniunii stîngii. După cum anunță ziarul „l’Hu- manită" de sîmbătă, acești candidați se repartizează astfel : 182comuniști, 192 socia-
V -- .

liști, 26 radicali de stingă,. 2 P.S.U. și 2 diverse grupări de stingă. Conform principiilor stabilite și anunțate înaintea alegerilor, Uniunea stîngii prezintă la al doilea tur de scrutin cite un singur candidat in cele 404 circumscripții, și .anume pe acel ce a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.Actuala majoritate, Uniunea democraților pentru republică (U.D.R.). a ajuns. de a- semenea, la un șir de înțelegeri cu gruparea denumită reformatoare, în același scop al favorizării candidatului cel mai bine plasat, pentru a contracara șansele candidaților stîngii.Campania electorală pentru cel de-al doilea

tur de scrutin s-a încheiat vineri seara prin numeroase mitinguri, dezbateri, precum și prin declarațiile unor lideri politici, transmise la posturile de radio și televiziune. Cu acest prilej, primul ministru al Franței, Pierre Messmer, a remarcat faptul că în numeroase circumscripții rezultatul va depinde de ci- teva sute sau chiar cî- teva zeci de voturi, subliniind astfel că fiecare vot contează.în ziarele apărute sîmbătă la Paris, observatorii consideră că al doilea tur de scrutin va ocaziona o luptă foarte strînsă, cu rezultate imprevizibile.
P. DIACONESCUParis,

Alegeri generale în Argentina
Astăzi, corpul electoral argentinean se va prezenta — pentru prima dată după 27 de ani — în fața urnelor în vederea desemnării președintelui și; vicepreședintelui țării, a senatorilor și membrilor Camerei depu- taților, ca și a reprezentanților organelor locale ale administrației.Observatorii consideră acest scrutin ca u- nul din cele mai importante evenimente ale vieții politice ar- gentinene de la răsturnarea de la putere în 1952 a generalului Peron. După cum se știe, in această perioadă s-au succedat Ia cîrma țării guverne care au avut o existență relativ scurtă. Din 1971, conducerea țării este asigdrată de junta militară, în fruntea căreia se află actualul președinte A- lejandro Lanusse.Alegerile ce : se vor desfășura astăzi au în

ceput să fie pregătite din martie 1971. Președintele Lanusse a ridicat interdicția a- supra activității partidelor politice, stabilind totodată statutul acestora, care prevede, printre altele, alegerea unui parlament pentru o perioadă de patru ani. Legea electorală și Constituția au suferit modificări. Președintele și vicepreședintele sînt aleși, tot pentru o perioadă de patru ani, prin vot direct ; se prevede totodată și eventualitatea unui al doilea tur de scrutin, tocmai por- nindu-se de la premisa ca votul direct să fie unica modalitate de exprimare a voinței alegătorilor.Cu cite va zile în urmă, alianțele politice care urmează să își dispute sufragiile alegătorilor și-au anunțat oficial candidații propuși pentru funcția Supremă în stat. Ultimele sondaje de o-

pinie acordă șanse mai mari lui Hecțor Cam- pora, candidatul Frontului Justițialist de Eliberare — grupare în care influența cea mai puternică o au peroniștii — și lui Ricardo Balbin, din partea Partidului Radicali Printre ceilalți candidați se consideră că au de asemenea șanse importante Francisco Manrique, reprezentantul coaliției guvernamentale, și Oscar Alende, propus de Alianța Populară Revoluționară (front susținut de P.C. din Argentina).într-o cuvîntare radiodifuzată, în dimineața zilei de sîmbătă, șeful statului, generalul Alejandro Lanusse, a declarat că alegerile se vor desfășura „în deplină libertate, fără nici un fel de con- strîngere“. El a adăugat că va preda puterea, la 25 mai, cîști- gătorului confruntării electorale, „oricare va fi acesta".

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, l-a primit 
pe ambasadorul României la Sofia, Nicolae Blejan, în legătură cu plecarea sa definitivă din Bulgaria. Convorbirea care a avut loc s-a, desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

Premierul Iugoslaviei la 
Colombo. wiuiam Gopallawa, președintele Republicii Sri Lanka, l-a primit pe Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, aflat într-o vizită oficială la Colombo. Cu acest prilej, între William Gopallawa și Gema.l Biedici a avut loc un schimb de opinii privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și unele probleme actuale ale situației internaționale.

Protocol româno—ceho
slovac. La PraBa a .f°st semnat protocolul privind colaborarea dintre Uniunea ziariștilor din Republica Socialistă România și Uniunea ziariștilor din R. S. Cehoslovacă.

Prima reuniune a Consi
liului comisarilor din ca
drul Comitetului de coor
donare Hord-Sud a avut !oc> sîmbătă, la Panmunjon. Informarea comună dată publicității la sfîrșitul reuniunii reprezentanților celor două părți coreene relevă că, din împuternicirea copreședinților părților, reuniunea a examinat o serie de probleme de procedură, între care pregătirea celei de-a doua sesiuni a Comitetului de coordonare Nord-Sud, informează agenția A.C.T.C.

Delegația guvernamen
tală a R.P.D. Coreene, con- dusă de Kan Ryan Uk, vicepreședinte al R.P.D. Coreene, și-a încheiat vizita în R. A. Egipt. în cursul vizitei, președintele R.A.E., Anwar Sadat, l-a primit pe conducătorul delegației nord-coreene, care i-a inminat un mesaj personal din partea lui Kim Ir Sen.

în comunicatul cu pri
vire Ia vizita în Polonia a 
premierului finlandez,Ka,evi Sorsa, și la convorbirile avute cu președintele Consiliului de Miniștri al Poloniei, Piotr Jaroszewicz, se subliniază că părțile și-au exprimat

BERLIN 10, — De la cores
pondentul nostru St. Deju: La 
Centrul de presă al Tîrgului in
ternational de la Leipzig a avut 
loc ieri o conferință de presă or
ganizată de Camera de Comerț 
a României.Directorul expozi
ției României, la actuala ediție 
a tîrgului, Maximilian Vardan, 
a prezentat ziariștilor unele 
date privind dezvoltarea eco
nomică a tării noastre și s-a 
referit la participarea ei la. ac
tuala ediție a tîrgului, partici
pare care demonstrează creș
terea și adincirea colaborării 
economice între România și 
R.D. Germană.
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„CA FOCUL ÎNTR-O
PĂDURE USCATĂ..."

LUPTA MUNCITORILOR„Frumusețea peisajului californian este potențată de suprafețele nesfîrșite de pă- mînt deosebit de mănos — grînarul telor poate pecte cărți mericane. Dar ceea ce se omite adesea sînt asemenea date a- părute în statistici o- ficiale : șapte la sută din populația Californiei posedă 75 la sută din suprafața totală a terenului agricol ; iar 60 la sută din subvențiile publice alocate pentru agricultură sînt încasate de către marii fermieri, care reprezintă, cum se vede, o minoritate. Cine muncește pămîntul ? Majoritatea muncitorilor a- gricoli californieni sînt de origine mexicană, porecliți „chicanos". De obicei, „chicanos" nu au o gospodărie stabilă, ci se angajează în perioada recoltei la diferite ferme. Migrînd necontenit în căutarea unui loc de muncă, ei nu beneficiază de contracte colective, nici de asigurări sociale, astfel incit se văd nevoiți să accepte o plată derizorie și condiții de lucru impuse de proprietarul fermei.

Sta- Unite" — se citi în pros- turistice și în de referință a-Daromite

„CHICANOS"Conform acelorași statistici, o pătrime dintre muncitorii agricoli californieni o constituie copiii sub vîrsta de 16 ani. In țara zgirie-norilor, „chicâ- nos“ trăiesc în barăci insalubre. Față de a- ceste condiții de muncă și de trai, nu e de mirare virstă este cu mediei virstă S.U.A.Desigur, aceste realități există de foarte mulți ani. Nou este însă faptul că „chicanos" au început să se organizeze și să desfășoare lupte pentru drepturile lor. O mare parte a muncitorilor agricoli californieni s-au unit în 1965 în Uniunea muncitorilor agricoli ; întemeietorul și președintele uniupii este Cesar Chavez, el însuși ,,chicano11. Greva muncitorilor viticultori din California din 1965, desfășurată sub conducerea uniunii, a constituit unul din cele mai mari succese din ria bătăliilor de ale muncitorilor coli americani, mai mare marilor

că media de la „chicanos" mult inferioară generale de pe ansamblul

isto- clasă agri- Ceaparte a proprietari

ș-au văzut siliți să accepte revendicările greviștilor; pentru prima oară au fost cheiate contracte muncă, prevăzind a- numite condiții determinate de salarizare și asistență medicală.Victoria obținută a întărit încrederea muncitorilor agricoli în uniunea lor. Anul trecut, 7 000 de muncitori de pe alte plantații au obținut, printr-o altă mișcare grevistă, satisfacerea unor revendicări economice. Sub presiunea marilor proprietari, a fost însă adoptat un decret care interzice grevele muncitorilor agricoli. Muncitorii nu s-au lăsat însă intimidați nici de arestări, nici de alte ■ măsuri represive, con- tinuîndu-și lupta cu intensitate crescîndă. La un miting recent al muncitorilor californieni, Chavez clara : gul văii Joaquin din California, în tot sud- vestul țării, peste tot unde sînt muncitori agricoli, mișcarea noastră se răspîndește ca focul într-o pădure uscată. Mersul istoriei este de partea noastră! Viva la Causa !“

înde

agricoli Cesar a putut de- „De-a lun-
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