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Un sfert de veac de la realizarea unității organizatorice 

și politice a clasei noastre muncitoare„Să nu precupețim nimic pentru a spori și mai mult forța și unitatea de fier a partidului nostru comunist!** 
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
la plenara C, Cm O /

ieri si-a început lucrările

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central are Ioc la cîteva zile de la împlinirea unui sfert de veac de la unul din marile momente ale istoriei noastre revoluționare : realizarea unității organizatorice și politice a clasei muncitoare și crearea partidului ei unic, marxist-leninist. Ținînd seama de importanța excepțională pe care a avut-o pentru lupta politică a proletariatului, a întregului nostru ♦, popor, pentru transformarea revoluționară a societății și victoria socialismului în România, consider potrivit să evocăm acest eveniment, în mod solemn, în. cadrul plenarei de astăzi.Crearea Partidului Comunist Român a fost rezultatul unui proces istoric obiectiv, al particularităților dezvoltării noastre sociale, al luptei revoluționare a celor ce muncesc din România, al maturizării politico-ideo-, logice a clasei muncitoare și al creșterii rolului ei în viața politică a țării. Lichidarea sciziunii din rîndurile mișcăriimuncitorești, realizarea unitățiipolitice și organizatorice a proletariatului. crearea unui puternic partid politic de avangardă în stare să conducă lupta tuturor, celor ce muncesc împotriva exploa- tării și asupririi, pentru libertate și dreptate socială, au fost un vechi deziderat al militanților revoluționari, al luptătorilor pentru progres social din România. Intrînd în arena luptelor sociale împotriva regimului burghezo-mcșie- resc, clasa muncitoare a simțit încă de la început nevoia de a-și strînge rîndurile și de a acționa unită pentru împlinirea misiunii istorice ce-i revenea în crearea noului destin al poporului român. Aspirația spre unitate s-a afirmat cu deosebită tărie în special în momentele grele ale luptei revoluționare, în perioadele de înfruntare deschisă cu clasele exploatatoare, pentru salvgardarea libertăților și drepturilor vitale ale celor ce muncesc' pentru interesele supreme ale națiunii.în numeroase acțiuni de clasă, în marile lupte sociale și politice împotriva patronilor, a regimului burghezo-moșieresc, s-a înfăptuit frontul unic de jos, s-a realizat o colaborare strînsă între comuniști și socialiști, între organizațiile sindicale, pe o platformă politică comună. Această colaborare s-a accentuat în preajma celui de-al doilea război mondial, în lupta antifascistă, împotriva dictaturii a.ntonesciene, a înrobirii țării de către Germania nazistă și a războiului antisovietic. Lupta împotriva războiului, rezistența împotriva politicii fasciste au impus dezvoltai ea tot mai largă a acțiunilor unite ale mișcării muncitorești, conlucrarea tot mai strînsă a partidului comunist cu partidele socialist și socialdemocrat.în condițiile dezvoltării activității revoluționare, ale luptei patriotice, antifasciste din România, în momentul în care se punea pro

blema unor schimbări radicale, de importanță istorică în viața poporului nostru, cînd erau la ordinea zilei pregătirea și organizarea insurecției armate naționale antifasciste în vederea răsturnării dictaturii militaro-fasciste, pentru ieșirea României din războiul antisovietic, întoarcerea armelor împotriva Germaniei fasciste și alăturarea țării de forțele aliate, antifasciste, s-a pus cu o deosebită stringență realizarea mai fermă a unității de acțiune a clasei muncitoare. Tocmai această necesitate imperioasă a făcut ca în aprilie 1944 să fie realizat Frontul Unic Muncitoresc între Partidul Comunist Român și ..Partidul Social-Democrat,. în jurul căruia s-au coalizat apoi, într-un timp extrem de scurt, toate forțele democratice, patriotice, antifasciste ale întregului popor, în vederea asaltului decisiv împotriva dictaturii militaro-fasciste și a cotropitorilor germani, pentru salvarea națională. Realizarea acestui front larg, al cărui nucleu l-a constituit clasa muncitoare unită, a fost condiția sine qua non a victoriei actului istoric de la 23 August 1944, premisa eliberării țării în condițiile favorabile ale victoriilor strălucite obținute de Armata Sovietică, de celelalte forțe ale coaliției antihitleriste.Frontul Unic Muncitoresc a continuat să joace un rol esențial și în perioada care a urmat eliberării țării, în uhirea eforturilor clasei muncitoare, ale întregului popor pentru participarea la războiul antihitlerist, în vederea eliberării totale a României și zdrobirii definitive a Germaniei hitleriste, pentru desfășurarea victorioasă a marilor bătălii politice în vederea democratizării țării, înfrîngerii împotrivirii claselor exploatatoare și izolării partidelor politice reacționare, pentru cucerirea puterii ; în stat și transformarea pe cale revoluționară a societății românești. In focul acestor lupte aprige- s-a întărit și consolidat tot mai puternic unitatea de acțiune a clasei muncitoare, a comuniștilor și social- democraților. Această unitate se manifesta atît în marile acțiuni politice de masă care au avut loc în perioada respectivă, cît și în cadrul guvernului democratic instaurat la 6 Martie 1945, în care clasa muncitoare avea rolul conducător.Pe măsura adîncirii procesului revoluționar, a cuceririi de noi poziții de către masele populare, de către forțele democratice, a devenit tot mai imperioasă necesitatea realizării unității organizatorice și politice a clasei muncitoare — forța socială de bază a societății. A- ceasta condiționa însăși îndeplinirea de către clasa muncitoare a mărețului rol pe care era chemată să-1 joace în România, rolul de clasă conducătoare în lupta pentru lichidarea definitivă a exploatării omului de către om, în marea o- peră de edificare a noii orînduiri soiiale — orînduirea socialistă. Mersul ferm al poporului pe acest drum făcea absolut necesară crearea unui partid unic al clasei muncitoare, ca detașament de avan-

gardă, revoluționar, capabil să unească în jurul său toate forțele națiunii în noua perioadă istorică în care avea să intre . România.După cum se cunoaște, în procesul desfășurării luptei revoluționare, al conlucrării dintre partidele comunist și social-demoprat, dintre reprezentanții acestora, au avut loc largi contacte și, în practică, s-a trecut la constituirea și realizarea unor organizații politice unice ale clasei muncitoare, cu conducere unică. Aceasta s-a concretizat pînă la urmă într-o hotărîre comună a conducerii celor două partide și în elaborarea linei platforme care a fost dezbâ- . tută fși.. adoptată-. în- cadrul organizațiilor partidelor respective și în procesul constituirii, jos, în organizațiile unice.în aceste condiții a avut loc, la 21 februarie 1948,1 congresul de unificare, care a consfințit de fapt realitatea din țară, revenin- du-i sarcina de a proclama în mod public și solemn unificarea celor" două partide într-un partid unic, pe baza concepției revoluționare materialist-dialectice despre lume și viață, creîndu-se astfel partidul unic al clasei muncitoare, căruia i-a revenit sarcina conducerii luptei poporului român de transformare socialistă a țării Aceasta a constituit o măreață victorie politică a proletariatului, a maselor muncitoare din România, care a avut repercusiuni profunde asupra întregii desfășurări ulterioare a evenimentelor, a luptei- pentru înfăptuirea mărețelor transformări revoluționare.în cei 25 de ani care au trecut de la unificare, partidul nostru și-a îndeplinit cu cinste misiunea pe care și-a asumat-o în fața clasei muncitoare, a întregului nostru popor. Câlăuzindu-se neabătut de principiile fundamentale ale teoriei revoluționare a proletariatului, aolicînd în mod creator adevărurile generale ale socialismului la condițiile concrete ale țării noastre, punînd mai presus de orice interesele vitale ale întregului popor, aspirațiile sale de libertate, dreptate socială, independență, bunăstare și fericire, Partidul Comunist Român a desfășurat o vastă activitate organizatorică, politică și ideologică, asigurînd înfăptuirea, pas cu pas, a țelurilor refacerii și modernizării economiei naționale, așezării ei pe baze socialiste, făuririi relațiilor socialiste de producție, organizării întregii societăți pe principii noi, ridicării continue a nivelului de trai material și cultural al tuturor celor ce muncesc. Convingîndu-se prin propria experiență că politica partidului comunist este expresia 'fidelă a intereselor sale supreme, poporul a urmat neabătut partidul nostru, înfăptuind cu devotament și abnegație programul său de zidire a socialismului pe pămîntul României.Justețea politicii partidului este demonstrată în modul cel mai elocvent de marile victorii obținute în acest sfert de veac de România în toate domeniile vieții economice și sociale, de succesele istorice dobîn-

dite pe calea progresului și civilizației noi, socialiste.Luptînd fără preget pentru dezvoltarea patriei, pentru înflorirea multilaterală a societății noastre socialiste, Partidul Comunist Român a dezvoltat și întărit necontenit solidaritatea internaționalistă cu celelalte partide comuniste și muncitorești, și-a făcut întotdeauna, cu cinste, datoria de detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale Bucu- rîndu-se de sprijinul și încurajarea celorlalte partide, el și-a manifestat, la rîndu-i, sprijinul neprecupețit față de celelalte detașamente ale clasei muncitoare, față de partidele-care luptă pentru libertate și progres social, pentru cauza socialismului și comunismului. în același timp, partidul nostru a dezvoltat larg contactele cu celelalte forțe socialiste și progresiste, cu mișcările de eliberare națională, contribuind activ la întărirea și dezvoltarea marelui front antiim- perialist, în lupta pentru colaborare și pace în lume.învățînd din propria sa experiență revoluționară, din vasta experiență a poporului român, constructor al socialismului, partidul nostru a studiat și studiază totodată cu atenție experiența celorlalte partide, a tuturor popoarelor care făuresc noua orînduire socială, lărgind și intensificînd colaborarea și întrajutorarea cu acestea în lupta pentru triumful socialismului și comunismului.Făurirea partidului revoluționar unic al clasei muncitoare dîn România a reprezentat, putem spune, și un eveniment important în mișcarea muncitorească internațională. România a fost prima țară în care s-a realizat fuziunea organizatorică și politică a partidelor politice ale clasei muncitoare într-un partid unic, ca rezultat al unui proces istoric obiectiv, al evoluției luptei politice de clasă, al dezvoltării sociale, al trecerii la transformarea revoluționară a societății românești pe calea socialismului. Prin originalitatea căii pe care s-a produs și a formelor pe care le-a îmbrăcat acest proces de unificare, experiența clasei muncitoare din România constituie o contribuție însemnată la îmbogățirea tezaurului teoretic și practic al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Istoria noastră revoluționară a demonstrat cu puterea faptelor că lichidarea sciziunii și realizarea u- nității politico-organizatorice a clasei muncitoare, crearea unui partid unic — stat major politic de luptă al celor ce muncesc — este o necesitate obiectivă pentru asigurarea victoriei, atît în revoluția socialistă, cît și în opera de edificare a noii orînduiri Fără un a- semenea partid, unit înarmat cu ideologia marxist-leninistă, cu cunoașterea legiloi dezvoltării sociale, capabil să unească și să organizeze forțele ponorului, nu este de imaginat înfăptuirea sarcinilor de uriașă complexitate pe
(Continuare in pag. a IlI-a)

FAPTE DE LAUDĂ 
DE PE ÎNTREG 

CUPRINSUL ȚĂRII
în pag. a lll-a publicăm consemnări ale corespondenților 
noștri despre realizările obținute de oamenii muncii din în

treprinderi în marea întrecere socialistă

Azi intră în vigoare

N O U L C O D
AL MUNCII

în pag. a ll-a, în cadrul unei convorbiri cu conf. dr. Sanda Ghimpu se relevă importanța acestei Carte a muncii cu largi rezonanțe sociale

Miercuri, 28 februarie 1973, au început lu
crările Plenarei Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Deschizînd lucrările ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
a propus următoarea ordine de zi, care a fost 
adoptată în unanimitate :

1. Informări privind aplicarea măsurilor stabi
lite de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1972, referitoare la pregătirea condițiilor nece
sare îndeplinirii și depășirii planului pe 1973. 
Vor prezenta informări : Consiliul de Miniștri, 
Secretariatul C.C. al P.C.R., precum și o serie 
de ministere și comitete județene de partid.

2. Proiectul de Lege privind înființarea, or- 
qanizarea și funcționarea Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a României.

3. Proiectul de Lege cu privire Ia înființarea, 
organizarea și funcționarea Curții Superioare 
de Control Financiar.

4. Proiectul de Decret privind înființarea și 
funcționarea Consiliului pentru problemele or
ganizării economico-socia'e.

5. Propuneri de modificare a Legii nr. 9/1968 
pentru dezvoltarea construcției de locuințe, 
vînzarea de locuințe din fondul de stat către 
oopulație și construirea de case proprietate 
personală de odihnă sau turism.

6. Propuneri de modificare a Legii nr. 
10/1968 privind administrarea fondului locativ 
și reglementarea raporturilor dintre proprie
tari și chiriași.

7. Proiect de hotărîre cu privire In îmbună
tățirea organizării și retribuirii muncii în agri
cultură.

8. Măsuri privind reducerea numărului ca
drelor de conducere și îmbunătățirea structurii 
organizatorice la ministere, centrale și organi
zații economice.

9. Proiectul de Hotărîre cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice și sportului ;

informare cu privire la principalele concluzii 
asupra activității de educație fizică și sport.

10. Informare cu privire la activitatea in
ternațională desfășurată de Partidul Comunist 
Român și statul român în anul 1972. Prezintă 
informări Secretariatul C.C. al P.C.R. și Consi
liul de Miniștri.

Potrivit hotărîrii plenarei din noiembrie 1972, 
reconfirmată și de actuala plenară, la lucrări 
participă ca invitați : membrii guvernului și 
conducători ai organelor centrale de stat și 
obștești ; secretarii pentru problemele ecpno- 
mice ai comitetelor iudețene de partid ; prim- 
vicepreședinții consiliilor populare iudețene ; 
directori ai centralelor economice ; directori și 
secretari ai comitetelor de partid din mari în
treprinderi industriale ; directori ai institutelor 
de cercetări și proiectări ; directori ai întreprin
derilor de comerț exterior ; redactori-șefi ai 
presei centrale.

Problemele supuse spre dezbatere' plenarei 
au fost analizate și de următoarele comisii per
manente ale Comitetului Central al P.C.R. : Co
misia pentru problemele economice ; Comisia 
pentru problemele muncii organizatorice, de 
cadre, activității organelor de stat și formelor 
obștești de oarticipare a maselor la conducerea 
societății ; Comisia pentru problemele de agri
cultură, silvicultură si industria alimentară ; Co
misia pentru relații internaționale.

în legătură cu împlinirea unui sfert de veac 
de Ia realizarea unității organizatorice si poli
tice a clasei muncitoare din România. Comite
tul Central a consacrat ședința plenară de iert 
sărbătoririi solemne a acestui eveniment de în
semnătate istorică pentru edificarea socialismu
lui în țara noastră.

în acest cadru, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român.

Plenara Comitetului Central își continuă lu
crările joi, 1 martie.

Miercuri, 28 februarie 1973, a avut loc plenara Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele Consiliului , Național al F.U.S.Plenara a dezbătut și aprobat hotărîrea privind perfecționarea activității și creșterea rolului consiliilor Frontului Unității Socialiste în viața social-economică a țării. Hotărîrea adoptată va fi dată publicității.Plenara a aprobat cererile de aderare la Frontul Unității Socialiste a Consiliului Național pentru

Apărarea Păcii, Asociației generale a vînătorilor și pescarilor sportivi și Asociației crescătorilor de albine.Ca urmare a modificărilor „în conducerea unor organizații care alcătuiesc Frontul Unității Socialiste, pe baza recomandărilor făcute de organizațiile respective, plenara a aprobat . următoarele schimbări în componența Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste și a Biroului Executiv :— Au fost cooptați ca membri ai Consiliului Național următorii tovarăși: Dumitru Bălan, președin

tele Consiliului județean Brăila al Frontului Unității Socialiste, Ștefan Mocuța, președintele Consiliului județean Cluj al Frontului Unității Socialiste, Iulian Plpști- naru, președintele Consiliului județean Mehedinți al Frontului Unității Socialiste, Ion Catrinescu, președintele Consiliului județean Prahova al Frontului Unității Socialiste, Aldea Militaru, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Corneliu Mănescu, președintele
(Continuare în pag. a IlI-a)

După cum este cunoscut, de la constituirea Frontului Unității Socialiste au fost luate un șir de măsuri în vederea lărgirii atribuțiilor organismelor sale, astfel încît consiliile frontului să-și poată îndeplini în condiții cît mai bune rolul și sarcinile ce le revin în viața noastră socială și politică.S-au obținut, desigur, o serie de rezultate bune în activitatea desfășurată de F.U.S. Dar trebuie să spunem deschis că aceste rezultate nu sînt încă pe măsura așteptărilor și a posibilităților pe care Ie au consiliile Frontului Unității Socialiste. Consiliile reușesc încă în insuficientă măsură să coordoneze și să unească eforturile tuturor organizațiilor componente. Din această cauză există încă multe paralelisme, se desfășoară aceleași activități pe diferite linii, în timp ce unele probleme rămîn nesoluționate. De aceea, în proiectul de hotărîre prezentat plenarei Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste se are în vedere lărgirea în continuare a atribuțiilor și creșterea rolului Consiliului Național, a) eonsiliiloi Frontului Unității Socialiste de la toate nivelurile In primul rînd. se are îr vedere creșterea acestu' rol îr, direcția coordonării, pe diferite domenii, a activității desfășurate de organizațiile componente ale frontului. In momentul de față trebuie să pUnem îndeosebi accentul pe soluționarea unor probleme obștești, a un' r probleme edilitare, a problemelor le

gate de ridicarea nivelului de trai. Se impune o folosire mai bună a forțelor organizațiilor componente pentru înfăptuirea programului trasat de Conferința Națională a partidului în vederea dezvoltării generale a economiei și ridicării bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii.în al doilea rînd, se are in vedere o mai bună coordonare a controlului obștesc. Există acum, în această privință, o hotărîre, s-au constituit și comisii care și-au început activitatea. Probabil, în cursul acestui an, va trebui să facem o analiză a rezultatelor obținute în această privință, stabilind ce trebuie făcut în continuare pentru ca organismele din domeniul controlului obștesc să-și îndeplinească în mai bune condiții rolul pe care-1 au.Punem un accent deosebit pe coordonarea activității educative și culturale de masă, ținînd , seama că, practic, toate organismele și organizațiile din cadrul Frontului Unității Socialiste au astfel de preocupări, desfășoară, într-un fel sau altul, activitatea în acest domeniu Este de înțeles că pentru a ridica eficiența activității educative în concordanță cu hotărîrile plenarei Comitetului Centra) din noiembrie 1971, este necesar să coordonăm mai bine și să unim, pe baza unui program unitar, eforturile tuturor factorilor ' care concură la formarea o- mului nou, la lărgirea orizontului

general de cunoaștere al poporului nostru. Consider că aceasta trebuie să constituie o preocupare mult mai accentuată decît pînă a- cum a consiliilor Frontului Unității Socialiste, inclusiv a Biroului Executiv al Consiliului Național. De altfel, există și o comisie în această privință — comisia pentru răspîndirea științei și culturii — și va trebui realmente să dăm un impuls mai puternic acestei activități de primă importanță pentru Frontul Unității Socialiste, în această privință aș dori să menționez necesitatea ca Consiliul Național, organizațiile Frontului Unității Socialiste să coordoneze efectiv activitatea educativă:., care se desfășoară pe teritoriul lor, indiferent de cei care o organizează. Frontul Unității Socialiste trebuie să inițieze cît mai multe asemenea acțiuni, întîlniri și dezbateri, care să se desfășoare sub conducerea consiliilor sau, dacă au loc în fabrică, sub conducerea organizațiilor de partid, a sindicatelor. în a- cest sens aș ruga să se aducă completări și hotărîrii plenarei privind partea ce se ocupă de sarcinile în coordonarea și conducerea acestor activități.De asemenea, în hotărîre se prevede trecerea la constituirea în sate a organizațiilor Frontului Unității Socialiste. Este un lucru bun. Aceasta va trebui să ducă la o mai bună organizare și unire a

(Continuare in pag. a III-a)
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PAGINA 2 SClNTEîA-joî 1 martie 1973

Așa cum presa a anunțat la timpul cuvenit, Marea Adunare Națională a votat — la 23 noiembrie 1972 — noul Cod al muncii. Pentru a da posibilitate cititorilor să aprofundeze prevederile noului cod, ziarul nostru a publicat în acest răstimp (în zilele de 5, 9, 12, 17, 21 ianuarie și în 1, 7, 14, 22, 28 februarie) o serie de zece articole semnate de specialiști în domeniul legislației muncii. > .în încheierea acestui ciclu, publicăm o convorbire cu conf. 
SANDA GHIMPU, membră în Comisia constituțională a M.A.N. dr.

— Mulțumindu-vă pentru so
licitudinea cu care ați acceptat P 
să deslușiți cititorilor noștri 
citeva din sensurile majore ale 
noului Cod al muncii, permi- 
teți-mi, vă rog, să vă adresez 
prima întrebare a acestei con
vorbiri : De ce un nou cod ?— Pentru că celălalt — primul cod al muncii în țara noastră, intrat în vigoare la 11 iunie 1950 și abrogat la 28 februarie 1973 — îmbătrînise. Două decenii și mai bine au însemnat mari și profunde schimbări revoluționare în viața pe toate planurile și, cu atît mai mult, în conținutul relațiilor de muncă. Reglementări înnoitoare —. ca acelea privind organizarea și conducerea unităților economice, organizarea și disciplina muncii, încadrarea și promovarea în muncă, perfecționarea pregătirii profesionale, legea pensiilor, a protecției muncii, a concediului de o- dihnă, ca să riu le enumerăm de- cît pe cele recente — și-au mai reflectare măcar pe planul chiul cod al muncii. Un nou cod, un cod al socialismului, se impunea, așadar, cu necesitate.De altfel, redacția „Scînteii", sesi- zînd cu promptitudine semnificația deosebită pe care un asemenea nou act normativ o poate avea, a deschis cu generozitate coloanele sale unei acțiuni largi de popularizare a acestei Carte a muncii. Mi-ar plăcea să cred că suita de articole speciale pe care o încheiem astăzi împreună nu semnifică un sfirșit al acestei preocupări. Mai ales că, depășind primul pas în cunoașterea legii — popularizarea — urmează adîncirea substanței acesteia.

poporului nostru,

în mod firesc, legiuitorul trebuie să se plaseze la nivelul unor principii comune tuturora. Or, acestea nu pot fi decît principiile generale. Incontestabil însă că datorită particularităților raporturilor de muncă, a specificității lor mereu cres-cînde — direct proporțională cu dezvoltarea multilaterală și impetuoasă a societății noastre — se resimte necesitatea u- nei reglementări adîncite pe categorii de angajați sau domenii de activitate. Această adîncire rămîne în sarcina unor legi — care sînt fie axate pe categorii de angajați, prin statute profesionale specifice, fie axa-

cazul să neliniștim spiritele tocmai în preajma zilei de 8 Martie.
— Să mai abordăm atunci 

citeva dintre principiile funda
mentale ale codului ?— Da. Și m-aș referi, tot cu prioritate, la libertatea muncii. Un raport juridic de muncă se naște, se desfășoară și încetează în baza unui acord liber de voințe. în temeiul acestei concepții, contractul de muncă ce se încheie cuprinde și o parte convențională care, în dreptul nostru, este deosebit de substanțială, și care dă conținut și vigoare acestui act juridic. E de la sine înțeles că libertatea muncii se manifestă într-o multitudine de alte situații, concretizate într-o serie de dispoziții ale codului. Nu le repet acum, le-am evocat pe larg intr-un articol anterior, publicat — sub titlul „Garanții ale stabilității în muncă" — tot în ziarul „Scînteia".Aș mai sublinia, totodată, dreptul

disciplina socialistă a muncii, 
stabilitatea în muncă, răspun
derea materială a angajaților, 
litigiul de muncă, protecția 
muncii, măsuri speciale de ocro
tire a femeilor și tinerilor. Care 
dintre noutăți credeți că merită 
o atenție deosebită ?

în județul Dolj

mai nu găsit nici

Azi intră in vigoare

AL
principiilor în ve-

— Desigur, redacția noastră 
va continua să pună periodic în 
dezbatere aspecte dintre cele 
mai stringente și de cel mai larg 
interes, apărute pe parcursul 
procesului practic de aplicare a 
Codului muncii care intră azi 
in vigoare. Evident, beneficiind 
în continuare de largul concurs 
al specialiștilor I Acum, conti- 
nuind convorbirea noastră, ați 
putea defini pentru cititori lo
cul pe care-l ocupă acest cod 
în legislația existentă ?— Codul muncii este un act normativ cu largi rezonanțe sociale, pentru că raza lui de cuprindere este foarte întinsă. Astfel, în prima lui parte se adresează în mod egal tuturor celor ce muncesc, reușind să înmănuncheze toate normele ce privesc varietatea complexă a relațiilor de muncă și stabilind o reglementare lâ. nivel de lege-cadru, Ia\ nivel dc principii.î '• ' .; fâfȘfHîJ tii'it. — Nu se putea decît la' „ni
vel de principii" ? O reglemen
tare exhaustivă nu era posibilă?— Nu se putea. întrucît sumedenia de relații de muncă la care se referă se disting fiecare în parte prin niște particularități deosebit de puternice, iar ca să se refere la toate,

te pe instituțiile centrale ale dreptului muncii. în plus, relațiile tic muncă socialiste se caracterizează prin mobilitate, iar un cod trebuie să se caracterizeze prin stabilitate. Această contradicție este încă un motiv care să determine reglementarea codului la nivel, de principii.Vă e cunoscut, probabil, faptul că problema codificării relațiilor de muncă — la nivel de principii sau, dimpotrivă, în adîncime — frămîntă atît pe juriștii din țările socialiste, . cît și pe cei din țările capitaliste. Răspunsul, mai pretutindeni, înclină spre coduri la nivel de principii — sau chiar „plafoane sociale", cum sînt uneori. numite în țările capitaliste. Că elaborarea unor asemenea norme este o operație legislativă pretențioasă o dovedește faptul că, iată, sînt încă țări dezvoltate care n-au reușit decît foarte . recent — sau deloc — să aibă un cod al muncii.— Din cele aproape două sute 
de articole ale noului nostru 
cod se degajă o serie de princi
pii fundamentale care se traduc 
toate într-o sumă de drepturi 
și obligații de esență. Ca cetă
țean și specialist, aveți vreo 
preferință pentru vreunul din 
ele ?— Pentru egalitatea de tratament, și e lesne de înțeles motivul-. Această egalitate constituie un aspect al garantării dreptului Ia muncă, drept- axă a întregului cod. Cred că materializarea cea mai pregnantă a egalității de tratament o reprezintă, măsurile speciale de care se bucură femeia angajată. Legal, noi, femeile, putem Htocupa orice ■ mtmcă,b iffci o funcție nu ne este inaccesibilă. Dacă și mentalitatea bărbaților ar fi tot atît de avansată ca și cadrul juridic, femeile n-ar mal fi socotite, cum sînt deseori astăzi, o „majoritate minoritară", rămasă undeva la baza piramidei profesiunilor. Dar aceasta este o altă problemă, și poate nu e

de participare al celor ce muncesc la conducerea, organizarea și controlul activității unităților in care lucrează. Această participare este formulată sintetic în articolul 9 : „Ca expresie a adîncirii democrației socialiste, activitatea tuturor unităților se bazează pe principiul muncii și conducerii colective". Colectivul de angajați — fie că el înseamnă adunarea generală - sau organe de conducere colectivă, cpm sînt comitetele și consiliile oamenilor muncii, colectivul locului de muncă — are atribuții concrete cu privire la: bunul mers al producției și al unității în general, încadrarea și promovarea în muncă, acordarea recompenselor, ca și aplicarea sancțiunilor disciplinare. Practic, nu este activitate majoră a unității la care să nu participe, • sub o formă sau alta, la luarea deciziilor colectivele de oameni ai muncii.Un alt principiu fundamental al reglementării este cointeresarea angajaților. Este adevărat că, vorbind într-un sens larg despre cointeresare, ne-am putea referi la foarte multe instituții centrale ale dreptului muncii, dacă nu chiar la toate: protecția muncii, ca și disciplina muncii, pregătirea profesională, ca și răspunderea materială se interacționează și sînt fundamentate atît pe ideea de protecție a angajatului, cît și pe Ideea de eficiență a muncii. Este acea îmbinare armonioasă a ocrotirii unor interese individuale cu cea a ocrotirii unor interese generale ce condiționează trecerea noastră într-o etapă superioară de dezvoltare.
— Serialul „Scînteii" ■ a încer

cat — cum ați văzut —..să des-:' 
'prindă și să prezinte noutățile 
cu care codul actual se aiose-A 
bește de cel vechi. Cele 10 arti
cole publicate de noi au abor
dat, pe rînd, probleme legate 
de : încadrarea și promovarea 
în muncă, încetarea contractu
lui de muncă, rolul și impor
tanța contractului colectiv, 
timpul de muncă și odihnă,

— Foarte multe, toate chiar. Dar pentru că unele au fost relevate în articolele anterioare, și pentru că a- proape fiecare prevedere are noutatea sa (dacă nu în conținut, în tehnica de reglementare), nu ne putem opri decît la citeva :...Ca regulă generală, contractul de muncă se încheie acum începînd de la vîrsta de 16 ani — și nu de la 14, ca înainte, între 14 și 18 ani nu se pot face decît încadrări în munci temporare....încadrarea în muncă se face, pe lingă probă practică, examen și concurs (condiții prevăzute de12/1971) ’și termen de care....în timpul satisfacerii ciului contractul muncă se ține, respectivă trînd în
D

lul vechimii întrerupte.
...Se prevăd o serie de dispoziții speciale în legătură cu promovarea în func- nm| ție și sancționa-rea cadrelor de conducere....în afara cîtor- va cazuri exceptate, contractul de muncă nu poate fi desfăcut din inițiativa unității timpul incapacității temporare muncă în care angajatul primește ajutoare de asigurări sociale, în caz de graviditate, în timpul concediului de maternitate și în perioada de alăptare, în perioada cît mama salariată îngrijește copilul bolnav in vîrstă de pînă la 3 ani, precum și în timpul cît soțul satisface serviciul militar....Femeilor care au copii bolnavi mai mici de 3 ani . li se vor acorda concedii plătite care nu se includ în concediul de odihnă (reglementarea anterioară limita vîrsta copilului1 la 2 ani)....S-a renunțat la dispoziția după care contractul de muncă se putea desface pentru pierderea capacității de muncă a angajatului după o perioadă mai mare de 3 luni. în prezent, desfacerea contractului pe acest motiv este condiționată de dobindi- rea prealabilă a calității de pensionar de invaliditate, gradul I sau II.Enumerarea ar putea continua...

Legea prin încer-servi- militar, de men- perioada in- calcu- ne-

în de

— Pentru a fi mai cuprinză
toare, și pe deplin lămuritoare, 
succinta noastră discuție asu
pra unui subiect atît de vast 
simte, pare-se, nevoia unei ul
time precizări : cum se conci
liază prevederile noului cod cu 
legislația existentă ?— în situația cînd noul cod nu abrogă expres decît vechiul cod, dar abrogă . implicit orice alte dispoziții contrare — trebuie să intervină in permanență specialistul, practicianul jurist. Acesta este chemat, pe de o 'p'ă'rte, să' aprecieze rîn ce măsură unele din dispozițiile legislației existente nu sînt conforme cu dispozițiile noului cod și, deci, și-au încetat aplicativitatea, iar, pe de altă parte, în ce măsură ele se corelează cu dispozițiile din cod și le complinesc. Ceea ce nu este ușor de făcut.

G. MÎTROI® E3 £1 @ E ș

Adunări generale 
în cooperația meșteșugăreascăRecent s-au încheiat adunările generale anuale ale oamenilor muncii din unitățile cooperației meșteșugărești, în cadrul cărora au fost analizate rezultatele activității desfășurate în anul trecut și s-au stabilit măsuri care să asigure îndeplinirea sarcinilor planului pe anul în curs la parametrii maximali. S-a subliniat că membrii cooperativelor meșteșugărești, conducerile acestor unități, angajați cu toate forțele, alături de întregul popor, în munca pentru traducerea în viață a sarcinilor stabilite de partid, au realizat în cursul anului 1972 o producție-marfă și au prestat servicii suplimentare, pentru populație, în valoare de aproape 600 milioane Iei.Au fost relevate, totodată, lipsurile care s-au manifestat în cadrul unor unități, în ceea ce privește a- provizionarea cu materii prime și materiale. Au fost criticate cu asprime consiliile de conducere ale unor unități, printre care „Răsăritul“-Ora- vița, „Constructorul“-Călărași, „Mu- reșul“-Deva și altele, care nu au asigurat condițiile necesare pentru rentabilizarea unităților. Pentru nepăsare față de bunul mers al unității, abuzuri în muncă, lipsă de inițiativă, adunările generale au revocat din

funcții 30 de președinți și vicepreședinți de cooperative meșteșugărești, precum și pe unii dintre membrii comisiilor de revizie care nu și-au îndeplinit sarcinile încredințate. De asemenea, au fost combătute cu tărie aspectele negative care se manifestă încă în unele unități, cum sînt tendința de căpătuială, neînregistrarea comenzilor, nerespectarea tarifelor, comportări necoreșpunzătoare în relațiile cu clienții și alte abateri de la principiile eticii și echității socialiste. ■ Meșteșugarii au cerut, de asemenea, uniunilor județene și UCECOM să sprijine mai mult unitățile productive în rezolvarea unor probleme privind contractarea producției de export, asigurarea ritmică a unor materiale, pentru dotarea cu utilaje moderne și pentru realizarea unor obiective social-culturale.O atenție deosebită s-a acordat măsurilor stabilite pentru realizarea și depășirea planului maximal pe anul 1973. în urma analizei făcute, a propunerilor valoroase izvorîte din rîndul maselor, meșteșugarii s-au angajat să realizeze în acest an un volum de producție-marfă și prestări de servicii în valoare de 1,12 miliarde lei, cu 120 milioane lei peste prevederi. (Agerpres)
/

îmbunătățirea continuă a aprovizionării și servirii populației cu un bogat sortiment de mărfuri constituie preocuparea principală a conducerii O.C.L. „Alimentara" Bacău. In accent fondu- extin-.
principală „Alimentara1 aoest scop se pune un deosebit pe asigurarea lui de marfă necesar, .derea și modernizarea rețelei comerciale, dotarea cu utilaje și mobilier, diversificarea formelor de servire a populației. La ora actuală, în 18 unități din Bacău se practică sistemul autoservirii. Pentru a veni în sprijinul cumpărătorilor, conducerea O.C.L. „Alimentara" a adoptat un program variat de funcționare a unor unități. Astfel, magazinul nr. 2 din centrul orașului funcționează în 3 schimburi, asigurînd în felul acesta aprovizionarea băcăuanilor 24 de ore din 24. Alte 8 magazine, printre care cele de la complexele „Milcov",

utilaje

și și.Orizont", precum Mai' în două în noul „Cornișa
„Bicaz", ,,' . .cele din cartierele „1 „Cremenea", lucrează schimburi. De curînd, cartier de locuințe Bistriței" s-a deschis un magazin de tip „BIG", prima unitate de acest fel din Bacău. Cumpărătorii găsesc -aici tot felul de mărfuri, de la cele mai simple articole de băcănie, pînă la semipreparatele de tip „Gospodina". în ultima vreme, la Bacău au mai fost modernizate 21 de unități, cîștigîndu-se în felul acesta o suprafață comercială utilă de circa 2 000 mp. Efectul acestor măsuri s-a concretizat într-un volum sporit de produse vîndute cetățenilor. Pentru acest an se prevede desfacerea unui volum de mărfuri care să întreacă realizările anului 1972 cu 37 milioane lei.

Gheorghe BALTĂcorespondentul „Scînteii"

Un nou și modern centru de fono-audiologie și chirurgie funcțională O.R.L. va intra în funcțiune în acest an în zona Panduri din Capitală. Noul centru se compune din două corpuri de clădiri îmbinate — policlinica de specialitate și spitalul propriu-zis, cu 150 de paturi (Foto : M. Cioc)
POIANA SĂRATĂ — 
o nouă stațiune balnearăîn urma unor studii întreprinse în ultimul timp, balneologii au identificat îa Poiana Sărată, localitate situată pe Valea Oituzului, o serie de izvoare de ape minerale și termale, cu efecte curative deosebite pentru bolile gastrice, pectorale și reumatismale. Pe baza acestor importante resurse naturale, Poiana Sărată va deveni stațiune balneoclimaterică. Pentru început, în perimetrul acestei localități. pină nu de mult o așezare anonimă, se va înălța un

complex hotelier cu 250 de locuri și un nou camping pentru automobi- liști. în anii viitori, unitățile industriei chimice de pe Valea Trotușu- lui vor aloca fonduri .importante în vederea dezvoltării noii stațiuni balneare, întrucît de serviciile curative ale apelor minerale de aici vor beneficia, în special, chimiștii de la Borzești, Mărășești și din alte localități ale țării. (Agerpres)

NOI MAGAZINE SĂTEȘTICRAIOVA — (Corespondentul „Scînteii", Nistor Țuicu). — în satele județului Dolj au fost date în folosință, anul trecut, 19 complexe comerciale, în care funcționează peste 100 de magazine aparținînd cooperației de consum. în prezent, numărul unităților de desfacere cu amănuntul la sate se ridică la peste 1 000, din care 300 sînt de alimentație publică. Anul a- cesta vor fi d'ate în folosință încă 14 complexe comerciale.Totodată, se acordă o atenție deosebită modernizării unităților existente. în cursul acestui an vor fi efectuate asemenea lucrări în 68 de unități, de două ■ ori mai multe față de anul trecut. în momentul de față, după cum ne spunea tovarășul Mihai Popescu, director coordonator al întreprinderii economice județene Dolj a cooperației de consum, în toate unitățile de desfacere se desfășoară o acțiune susținută pentru introducerea unor forme noi de. comerț, cum sînt expunerea deschisă a mărfurilor, autoservirea, precum și pentru dotarea cu mobilier modern a magazinelor : congelatoare de pește, dulapuri și vitrine frigorifice, mașini pentru preparatul înghețatei, conservatoare de înghețată . ș.a.

MÂR ȚIȘOR
Există la români un străvechi obicei care face ca la fiecare 1 martie, atunci cînd primăvara își anunță impetuoasa poposire în spațiul Carpato-Du- nărean, să li se ofere tuturor fetelor și femeilor țării un mărțișor. Gingașa bijuterie, făurită întotdeauna de mîini meștere, este un simplu și , călduroș omagiu femeii — celei care rămîne mina dreaptă a naturii, căci ea face oarheni, și nu doar creaturi. Este un simbol al afecțiunii adresat.. celei în fața căreia urîtul și vulgaritatea se rușinează de la sine.Mărțișorul este o urare de frumos și de soare, o silabă de recunoștință. Minusculă amuletă, inspirată din tot ceea ce pot sugera iubirea și fericirea, ea aduce întotdeauna su-

rîsul, necunoscînd restricții de vîrstă.Un mărțișor fetiței care abia începe să gungurească. Un mărțișor mamei, cea care de-a pururi își însoțește țipătul de durere și de ușurare cu zîm- betul, atunci cînd prima gură de aer a pruncului nou născut este ea însăși țipăt. Un mărțișor .. iubirii. Un . mărțișor celei care dintotdeauna l-a învățat pe bărbat frumosul, cutezanța, bunătatea, dreptatea. Un mărțișor tuturor bu- nicelor care au născocit mîngîierea și su- rîsul, lăcrima și basmul. Tuturor celor care n-au știut să as- cută săbii, ci să spele în apă de flori scutece. Căci scutul sub care ele au ocrotit mereu viața rămîne gingașul scutec de C" .il pe care, din dragoste,

l-au făcut mîngîios și cald ca sînul matern.Nu știu la câte popoare mai există un astfel de obicei, . dar românii îl au din vremuri imemorabile, de la nașterea spațiului mioritic.O dată pe an, de 
1 martie,' simbolul unei flori, al unui semn de noroc, legat de un șnur de mătase din fire albe și roșii, sub un tainic descînt de viață lungă și fericire. Căci vine primăvara, și numele ei sună mai în toate limbile pămîntului ca un nume de femeie. Și însemnul primului ei popas — , un mărțișor — pogoară pe pieptul celor care mențin în sufletul omenirii, veșnic, anotimpul renașterii.

loan
GRIGORESCU

întrucît mai multe scrisori primite de la membrii echipelor de control obștesc se 
referă la activitatea unităților cooperației meșteșugărești specializate în REPARAREA 
TELEVIZOARELOR Șl APARATELOR DE RADIO, astăzi rezervăm cîteva iile ale „Re
gistrului public al controlului obștesc" acestui sector de larg interes cetățenesc. 
Iată, față-n față, observațiile echipelor de control și poziția celor vizați.

Opinia echipelor Poziția forurilor vizate

de control
1. Actualul sistem de tarife practicat

în unitățile de reparat televizoare și a* 
parate de radio este necorespunzător, clientul — neinițiat în materie de electronică — nea- vînd posibilitatea să verifice corectitudinea meseriașilor. ■

2. Stocurile de piese de schimb tre
buie Valorificate unitat^e controlate există însemnate stocuri de piese de schimb depășite din punct de vedere tehnic și, deci, inutilizabile. De ce nu sînt cedate atelierelor-școală pentru elevi ?■ La televizoarele sau la aparatele de. radio existente în dotarea cetățenilor nu mai pot fi utilizate, iar cooperativele plătesc pentru ele dobînzi penalizatoare, plus faptul că își blochează spațiile de depozitare.

Comeliu VERMANInstitutul de cercetări și proiectări electronice
3. De ce sînt aruncate la lada de gu

noi însemnate valori materiale ? în fiecare atelier de reparat aparate de radio și televizoare se înlocuiesc zilnic zeci de piese defecte. întreb : de ce piesele vechi sînt aruncate la lada de gunoi ? Nu ar fi mai rațional să le colecteze cineva pentru valorificare ? Cunosc că pentru becurile de iluminat s-a luat deja o inițiativă .în acest sens. De ce nu este extinsă și la tuburile electronice ?
Paul LEOVEANUtehnician, Roșiorii de VedeN. R. Pentru a contura mai exact1 dimensiunile 

propunerii făcute de corespondentul nostru, adău
găm următoarele amănunte a) în unitățile de re
parații sînt înlocuite anual cîteva zeci de mii de 
piese de schimb ; b) specialiștii apreciază că dacă 
de la. tuburile electronice ar putea fi valorificat 
doar filamentul, în schimb de la transformatoare pot 
fi refolosite atît tolele, cît și carcasele din mate
rial plastic ; de la condensatori — carcasele de alu
miniu ș.a.m.d. Ceea ce înseamnă zeci și sute dt 
mii de-lei economii.

4. Propunem un nou sistem de organi
zare a atelierelor I Asisurarea controlului asupra corectitudinii aplicării tarifelor și a calității execuției lucrărilor fiind aproape imposibil de realizat in condițiile dispersării actuale a unităților de reparat televizoare și aparate de radio — propun : să se, organizeze unități centralizate, unde aparatele să fie depanate sub supravegherea unor specialiști anume, desemnați.în acest scop.

5. Este posibilă organizarea unor ate
liere specializate ? Unitătile cooper«tiei repară televizoarele și aparatele de radio atît în perioada de garanție, cît și de post-garanție. Pentru garanție însă primesc gratuit de la producător — pe baza unor haremuri stabilite anterior — piesele de schimb, necesare întreținerii bunurilor. Pentru a preveni situațiile (foarte des întîlnite) cînd aceste haremuri sînt mai mari sau mai mici decît necesarul real (implicațiile sînt ușor de dedus), ar fi mai rațional să se specializeze anumite unități în fiecare localitate (sau sector — în Capitală) care să execute doar reparațiile în garanție și care să fie aprovizionate direct de producători cu piesele necesare.

Jean POPAinginer la uzina „Electronica"
AVEM INTENȚIA SĂ REZERVĂM UR

MĂTOARELE FILE ALE „REGISTRULUI 
PUBLIC AL CONTROLULUI OBȘTESC" 
PROBLEMELOR PRIVIND RESPECTAREA 
REGULILOR BUNEI SERVIRI ÎN UNITĂ
ȚILE CARE LUCREAZĂ CU PUBLICUL. 
Așteptăm, de aceea, de la dv. — pe 
lingă corespondenta obișnuită — obser
vații și mai ales propuneri concrete în 
legătură cu această temă.

Consemnăm, in. paralel, opiniile tovarășului ing. G. Leonescu, directorul direcției.din UCECOM, care 
coordonează activitatea tuturor atelierelor de re
parat televizoare și aparate de radio din cadrul 
cooperației meșteșugărești :

1. într-adevăr, actualul sistem de ta
rife trebuie înlocuit. Vă in(ormez că in perioada imediat următoare vom experimenta forma de ABONAMENT : clienții atelierelor . noastre'vor plăti o sumă de bani în contul căreia vor fi executate toate reparațiile apărute în intervalul de timp pentru care s-a plătit abonamentul. Piesele de schimb înlocuite se vor achita separat. Totodată, este în curs de examinare un’ NOU SISTEM'DE TAXARE, bazat pe trepte de durată. Costul reparațiilor va fi plătit în funcție de perioada de timp folosită de meseriași la domiciliul clientului pentru remedierea defectelor de la aparat. Bineînțeles, vom avea grijă să stabilim tarife re
gresive pentru a cointeresa lucrătorii să execute reparațiile cit mai repede.

2. Au fost date dispoziții ferme pentru 
reducerea stocurilor de piese. Nu s a făout o analiză la nivelul întregii rețele de unități, dar observația dumneavoastră este justă, există extrem de multe piese de schimb inutilizabile, blocate în magazii de ani . și ani de . zile. Aceasta pentru că, deși instrucțiunile UCECOM . prevăd casarea la anumite intervale de timp a pieselor depășite moral, cooperativele au neglijat această operație. Tocmai de aceea, UCECOM a emis recent dispoziții ferme de reducere 
b stocurilor,

3. Valorificarea pieselor defecte va 
trebui făcută în afara unităților de repa
rații într*adevăr> este un mare neajuns faptul că piesele defecte sînt aruncate in prezent la gunoi. Se pierd astfel valori însemnate. Va trebui stabilit cine anume, să le colecteze — întreprinderile producătoare, comerțul sau poate noi — dar, oricum, nu vom accepta să facă acest lucru atelierele de reparații pentru că s-ar crea astfel posibilitatea introducerii lor în aparatele aduse la reparat

4. Sîntem de acord ! Ideea ^organizării rețelei noastre după sistemul unităților centralizate o consider valoroasă și cred că ea trebuie aplicată odată cu celelalte măsuri menite să asigure corectitudinea aplicării tarifelor de către meseriași. Specialiștii direcției noastre studiază • chiar în. aceste zile amănuntele formulei preconizate pe care intenționăm să o aplicăm experimental.
5. Formula unităților specializate este 

un paliativ. Lipsa unor piese de schimb din uni- tăți sau existența lor în cantități mai mari decît este necesar se datorează; după părerea noastră, nu inexistenței .unităților specializate pentru garanție și post-garanție. Dacă ar fi să. se găsească o soluție pentru evitarea anomaliei semnalate, atunci cred că ar trebui revăzut însuși sistemul de aprovizionare cu piese. Producătorii bunurilor pentru repararea cărora sînt necesare piesele ar. trebui să aibă obligația asigurării cererilor de piese nu după formula haremurilor actuale, ci după solicitările atelierelor. Iar piesele care nu se folosesc în ateliere să fie recuperate de întreprindere'• pentru utilizarea lor în producție.
Repetăm observația din precedenta 

rubrică : NU PRIMIM SCRISORI DE LA 
SATE. CE SE ÎNTÎMPLĂ? NU ACȚIO
NEAZĂ ECHIPELE DE CONTROL OB
ȘTESC ? Am dori să cunoaștem părerea 
organelor județene care se ocupă cu în
drumarea și organizarea controlului ob
ștesc.

Rubrică realizată de Mihai 1ONESCU
v
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
la plenara C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag. I) care le pune transformarea revoluționară a societății pe calea socialismului.Partidul Comunist Român, încercat și călit în nenumărate bătălii revoluționare de-a lungul unei istorii glorioase de peste o jumătate de secol, continuatorul direct al mișcării muncitorești revoluționare, socialiste din România, cu o vechime de aproape un secol, este astăzi mai puternic și mai unit ca oricînd. înmănunchind în rîndurile sale aproape 2 300 000 din cei mai buni fii ai țării — muncitori, țărani și intelectuali, oameni ai muncii de diferite naționalități și din roate generațiile, bărbați ș- femei — partidul nostru își îndeplinește cu cinste rolul de forță politică conducătoare a întregii societăți românești.Acum, cînd evocăm împlinirea a 25 de ani de la crearea partidului revoluționar unic al clasei muncitoare din România, este bine să subliniem învățămintele principale pe care le oferă bogata experiență de luptă a comuniștilor români și de care depind continuarea cu succes a transformării revoluționare a societății românești, cucerirea de noi și noi victorii, pe drumul măreț al socialismului și comunismului. Principala concluzie care se desprinde din această experiență este că marile aspirații de libertate și fericire ale poporului se pot realiza numai în condițiile în care clasa muncitoare — clasa cea

Cuvintultovarășului Nicolae Ceaușescu
LA PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

(Urmare din pag. I) eforturilor țărănimii noastre în activitatea de dezvoltare a agriculturii, în activitatea politică, în ridicarea nivelului de cunoștințe agricole, pșlițice și. științifice, ale țărănimii, noastre. ...<Am pornit de la' ideea că aceste:! organizații să-și 'aleagă direct con-' ducerea, să-și desemneze reprezentanții în consiliul comunal, care se creează de acum pe baza reprezentării. Acolo va trebui să fie pre- zenți și secretarul de partid, cel de la organizația de tineret, reprezentanții altor organizații. Deci în această direcție să aducem îmbunătățirile corespunzătoare.Ne gîndim ca Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste,
Plenara Consiliului National

9

ai Frontului Un îfăfîi Socialiste
9

(Urmare din pag. I)Grupului român al Uniunii Interparlamentare.— Plenara a hotărît eliberarea tovarășilor Ilie Alexe, Dan Marțian, Gheorgbe Petrescu și Miu Dobrescu din Biroul Executiv, care au primit alte sarcini..— Tovarășul Mihai Dalea a fost eliberat din funcția de secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, în urma alegerii sale ca președinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. 

Nu peste mult timp, în imediata apropiere a platformei chimice de Ia Rm. Vîlcea, la centrala termoelectrică de la Govora, se va monta această piesa de mari proporjii, dar și de mare finețe și precizie : rotorul unei turbine de 50 MW. Piesa aceasta de maximă importanță, aflată deocamdată — după cum se vede în fotografie — în curs de execuție la Uzina constructoare de mașini clin Reșița, constituie încă unul din motivele.de mîndrie ale colectivului acestei mari uzine, care nu o dată a izbutit performanța unor agregate de mari^ dimensiuni și de uimitoare precizie necesare noilor obiective hidro și termoenergetice construite în țara noaslră Foto : E. Dichiseam: cum.

mai avansată a societății — își strînge rîndurile, acționează unită în lupta revoluționară și în fruntea ei se găsește un partid puternic, înarmat cu concepția științifică a materialismului dialectic și istoric, strîns legat de mase, de popor, exponent fidel al intereselor fundamentale ale celor ce muncesc, ale întregii națiuni. (Vii aplauze).Iată de ce este necesar să facem totul, și de acum înainte, pentru întărirea continuă a partidului nostru, pentru cimentarea unității sale de monolit, pentru ridicarea nivelului său politic și ideologic și intensificarea activității sale organizatorice. Este necesar să acționăm și în continuare cu cea mai mare răspundere pentru asigurarea unei linii politice juste a partidului nostru, elaborată pe baza a- plicării creatoare a legităților generale la condițiile concrete ale fiecărei etape istorice de dezvoltare a țării noastre.întărirea continuă a partidului ••cere, de asemenea, promovarea cu tot mai multă consecvență în viața de fiecare zi a principiilor muncii colective, dezvoltarea democrației de partid, creșterea spiritului critic și autocritic, a răspunderii în muncă a fiecărui activist și membru de partid, dezbaterea tuturor problemelor cu masa activiștilor și membrilor de partid, sporirea forței combative și eficienței fiecărei organizații a partidului nostru în cadrul colectivului în care își desfășoară activitatea, promovarea cu curaj în întreaga 

care întreține de pe acum relații internaționale largi cu un foarte mare număr de organizații politice și mișcări de eliberare națională, să aibă un rol mai mare și în coordonarea activității externe a diferitelor organisme componente. ■In felul ace.șța„șe vor evita diferite ■ manifestări de șaralșlișm suprapunere. în realizarea’orientării generale a activității de lărgire a contactelor internaționale, de dezvoltare a colaborării cu diferite organizații și partide politice, cu mișcările de eliberare națională, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste trebuie să joace un rol mai important. El trebuie să acționeze pentru îndrumarea și coordonarea activității, inclusiv a societăților sau asociațiilor de

— Plenara a ales în Biroul Executiv pe următorii tovarăși : Florian . Dănălache, președintele UCECOM, Oliviu Rusu. președintele Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor, Aurel Duca, șeful Secției propagandă a C.C. al P.C.R., Corneliu Mănescu și Aldea Militaru.— Avînd în vedere aderarea la Frontul Unității Socialiste a Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, Asociației generale a vînătorilor și pescarilor sportivi și Asociației crescătorilor de albine, plenara a hotărît ca reprezentam 

viață socială a noului, a tot ceea ce contribuie la accelerarea mersului înainte pe drumul socialismului și comunismului.O condiție esențială a succesului în întreaga activitate a partidului este legarea tot mai strînsă de mase, dialogul viu, neîncetat, cu clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, cu toți cei ce muncesc, consultarea largă a întregului popor asupra problemelor care privesc soarta națiunii noastre. Numai astfel Partidul Comunist Român va putea asigura mobilizarea și unirea într-un singur torent a energiilor creatoare ale națiunii, a elanului revoluționar al tuturor claselor și păturilor sociale. Numai în felul acesta partidul își va putea îndeplini și în viitor în mod exemplar înalta răspundere ce-i revine față de popor, misiunea istorică de forță politică conducătoare a țării pe calea bunăstării și fericirii. Numai așa partidul își va îndeplini, în continuare, în cele mai bune condiții, îndatoririle ce-i revin ca detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, întărind continuu prietenia și solidaritatea cu celelalte partide comuniste și muncitorești, cu toate forțele ce luptă în zilele noastre pentru libertate și progres social, pentru pace și prietenie între popoare.Iată de ce, tovarăși, trebuie să nu precupețim nimic pentru a face să sporească și mai mult forța și unitatea de fier a partidului nostru comunist, combativitatea revo

prietenie al căror număr, de pe acum destul de mare, va crește. Aș propune să se completeze ho- tărîrea cu un punct, sau un articol suplimentar, care să se refere la această problemă.Iată, tovarăși, cîteva chestiuni pe care propun să le includem ' ;în hotărârea pe care o „dezbatem . ‘acfimG. Consider că ado^tînd' hotărîrea cu completările pe care le-am propus vom crea un cadru organizatoric mai adecvat îndeplinirii sarcinilor ce revin Frontului Unității Socialiste.Va trebui să punem în fața Biroului Executiv sarcina de a întocmi un program de lucru al Consiliului Național. în cadrul consiliului să realizăm schimburi 

ții acestor organizații — tovarășii Sanda Rangheț, secretar al C.N.A.P., Tiță Florea, președintele A.G.V.P.S., și Viaceslav Harnaj, președintele A.C.A., să fie cooptați în Consiliul Național și aleși în Biroul Executiv.— Tovarășul Corneliu Mănescu a fost ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La discuții, în cadrul plenarei, au participat tovarășii Ion Ichim, președintele Consiliului municipal Bacău al F.U.S., Ludovic Fazekas, 

luționară și capacitatea sa organizatorică. Aceasta este chezășia că Partidul Comunist Român va asigura înfăptuirea cu succes pe pă- mîntul României a societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea la făurirea societății comuniste, va asigura dezvoltarea liberă și independentă a României socialiste, creșterea rolului ei în lupta pentru victoria cauzei socialismului, pentru pace și destindere, pentru colaborare fructuoasă între toate națiunile lumii.Am ferma convingere că, sub conducerea eroicului nostru partid, care nu cunoaște azi alt țel mai nobil decît slujirea intereselor poporului, patria noastră va urca tot mai sus pe treptele progresului și civilizației, va păși neabătut înainte spre piscurile luminoase ale comunismului, ocupînd un loc de cinste în marea familie a națiunilor socialiste, a tuturor națiunilor lumii. (Aplauze puternice).Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului pe calea bunăstării și fericirii, a înfloririi României socialiste, libere și independente ! 
(Aplauze puternice).Trăiască eroicul popor român, constructor al socialismului și comunismului ! (Aplauze prelungite).Trăiască unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimpe- riăliste ! Trăiască ideile atotbiruitoare ale comunismului! (Aplauze 
puternice, prelungite).

de păreri asupra unor probleme, să ascultăm informări, să discutăm împreună cum să realizăm sarcinile. Ne'gîndim, totodată, să pregătim Conferința Națională care, probabil, va avea loc spre sfîrșitul acestui an sau la. începu,-: tul anului viitor. Pînă atunci ■ să- clarificăm mai bine-problemele ■ activității Frontului Unității' Socialiste. care cuprinde în rîndurile sale toate organizațiile din țara noastră, pentru a realiza o mai bună coordonare a diferitelor sectoare de activitate.Iată considerentele mele pe marginea acestui proiect de hotărî- re pe care, cu completările pe care le-am făcut, aș propune să fie adoptat.

președintele Consiliului județean Harghita al F.U.S., Eleonora Măr- culescu, membră a Biroului Executiv al Consiliului județean Galați al F.U.S., președinta Comitetului județean al femeilor, Marin Enache, președintele Consiliului F.U.S. al sectorului 3 din municipiul București, Constantin Drăgoescu, membru al Biroului Executiv al Consiliului județean Gorj al F.U.S.
în încheierea dezbaterilor a 

luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Constructorii oțelăriei electrice nr. 2 de pe platforma industrială Tîrgoviște s-au angajat să devanseze termenul final de punere în funcțiune a primului cuptor de 50 tone, din trimestrul IV în trimestrul III a.c. în fotografie: echipa de betoniști condusă de Ion Văduvoiu, lucrînd la turnarea betoanelor pentru cuptorul nr. 3.

FAPTE DE LAUDĂ 
DE PE ÎNTREG

CUPRINSUL ȚĂRII
O 5,4 milioane lei peste 

prevederile maximale ale 
planului, concretizate în : 
106 tone oțel, 285 tone la
minate finite, 57 km con
ductori electrici izolați, 
184 tone bare trase, 88 
tone electrozi de sudură 
ț q Acesta este bilanțul întrecerii de la începutul anului și pînă în prezent al meta-lurgiștilor de la „Industria sîrmii“-Cîmpia Turzii. Izvorul acestora — hărnicia oamenilor, care au găsit noi surse pentru utilizarea cu randament su- .Verlbr a capacităților de producție, Oțelarii au redus cu 20—44 la sută timpul ' de imobilizare în reparații a cuptoarelor, realizîndu-se, pe această cale, suplimentar o importantă cantitate de oțel.

® La Fabrica de mașini- 
unelte și agregate Bucu
rești, printre alte utilaje 
destinate unor parteneri 
de peste hotare, se constru' iește mașina de alezat și frezat AF-100 cu comandă-program de poziționare. Acest utilaj a fost asr- fel conceput incit poate fi echipat cu diferite sisteme de comandă a- tit românești, cit și străine. De a- semenea, yZjn8§e , J Mul"- 
PlOiOȘti se realizeazâ> după proiecte ale specialiștilor Institutului de cercetări și proiectări de utilaj petrolier, instalația de foraj F 200-2 DH, care poate săpa pină la adîncimi de 4 000 m. Prin performanțele sale, acest produs este mult solicitat de firmele străine, în baza unor contracte încheiate de' întreprinderea ,,Mașiniexport“, 
ia Uzina mecanică Cugir se construiesc pentru Polonia freze universale, iar yZjna „în
frățirea" din Oradea se gă-sesc în fabricație feră'straie circulare automate și freze universale de sculărie. Alte contracte încheiate cu firme din R. D. Germană, Danemarca și Elveția se referă la exportul unor motoare electrice de diferite tipuri. Un loc tot mai important în exportul românesc îl o- cupă anul acesta livrarea de instalații complexe, linii tehnologice, licențe și proiecte.

Q Hotărît să depună toate eforturile pentru îndeplinirea la nivel maximal a sarcinilor de plan pe a- nui 1973, colectivul Uzinei 
constructoare de vagoane 
din Arad obține însemnate 
realizări în marea întrece-, 
re socialistă. Consemnăm, printre altele, asimilarea în producție a unui nou tip de produs — este vorba de vagonul-platformă cu pereți mici pe 4 osii, tip UIC, destinat exportului. După vagoanele basculante de 40 metri cubi, vagoanele gondolă tip UIC și vagoanele descoperite pe 4 osii, cu planșeu metalic, vagonul-platformă este cel de-al 4-ilea tip nou de produs asimilat în producție de la începutul anului.

© Colectivul fabricii de
textile nețesute „Mettex" 
din Bistrița, în cele cîteva 
luni care au trecut de la
data punerii în funcțiune, 
a reușit să introducă în fa
bricație o gamă largă do 
prOdUSe 'nc^ numarul acestoraa ajuns la peste 24. Toate produsele realizate la această întreprindere sînt fabricate pentru prima dată la noi în țară și multe dintre ele înlocuiesc cu succes pe cele asemănătoare, importate pînă a-

© întreprinderile in
dustriale ale județului lași au livrat suplimentar, în acest an, economiei .naționale ,o producție al cărei volum întrece cu 20 la sută nivelul producției realizate în a- ceeași perioadă a anului trecut. S-au produs, astfel, peste sarcinile maximale, 54 tone fibre și fire poliesterice, mai mult de 400 tone țevi sudate din oțel și profile îndoite, ciroa 170 kilograme diverse antibiotice, însemnate cantități de produse din mase plastice, utilaje tehnologice pentru întreprinderile chimice și cele producătoare de materiale de construcții, boghiuri pentru vagoane de cale ferată, produse ale industriei alimentare și .altele ' ,

• în cursul acestui tm, 
uzina „Electromagnetica" 
din Capitală, specializată 
în echipament de teleco
municații, își îmbogățește 
gama sortimentelor cu 
circa 30 de noi produse. Produsele uzinei bucureștene sînt solicitate și apreciate în peste zece țări din Europa, Asia și Africa, volumul exportului în acest an fiind mult mai mare decît in 1972.

® La întreprinderea de 
produse chimice „Solven
tul" din Timișoara 3 intrat în funcțiune, cu o lună și jumătate înainte de termenul planificat, o modernă instalație pentru producerea plastifianților. Ca urmare, in acest an, față de prevederile de pian inițiale, se va obține o producție suplimentară de peste 20 milioane lei.

© Cimentiștii din Bicaz, 
autori ai valoroasei iniția
tive „Productivitate orară 
maximă, cu cheltuieli mi
nime" au Produs în primele două luni ale anului, peste prevederile planului maximal, i 400 tone ciment, cu care se pot construi 70 de apartamente convenționale. în prezent, colectivul fabricii este preocupat de asimilarea unor noi mărci de cimenturi solicitate pe piața externă și de introducerea, în procesul producției de azbociment, a unor fillțuri de concepție românească, ceea ce va duce la o economie anuală de circa 400 000 lei.

© De pe banda de mon
taj a Uzinei de autoca
mioane din Brașov a ieșit 
recent cel de-ai 300 000- 
lea autocamion. în cursul acestui an colectivul uzinei va produce 17 tipuri de autocamioane de bază, in circa 100 de variante, activitate în care este angajat cu toate forțele.

© La uzina „Rulmen
tul" din Brașov a fost pusă 
Ia punct o nouă tehnologie 
de forjare a inelelor de 
rulmenți cardanici și a u- 
nor tipuri de rulmenți mici 
CU bile. Efectul principal al noii tehnologii îl constituie reducerea adaosului de prelucrare și eliminarea operației de strunjire exterioară. Numai pe această cale u- zina va realiza, în cursul acestui an, o economie de circa 100 tone metal.

® Continuînd inițiativa 
„Hici un centimetru de țe
sătură irosit, totul vatorifi- 
Cat" muncitorii, inginerii și mai

Foto : S. Cristian

ștrii de la Fabrica de confecții Botoșani obțin importante economii de materie primă. Printr-o încadrare judicioasă a șabloanelor pe țesătură, folosirea lățimilor și utilizarea combinării optime pe talii și grosimi, ei au reușit să economisească în luna ianuarie peste 2100 metri pătrați diverse țesături, din care s-au realizat suplimentar 1 780 confecții, toate cu desfacere asigurată. în luna februarie din materia primă economisită s-au executat confecții de bună calitate în valoare de peste 50 000 lei.
® De la începutul anu

lui și pînă în prezent co
lectivul Fabricii de rul
menți din Bîrtod.a obtinut’0' producție globală suplimentară în valoare de 5,5 milioane lei, dîn- du-se, _,în plus, peste 2 000 bucăți rulmenți de dimensiuni mari și mijlocii.

© La Combinatul minier 
Bălan se lucrează la des
chiderea de noi perimetre 
de exploatare și la dezvol
tarea capacității de flatare 
a minereului. NoiIe amenajări, ce vor fi puse în funcțiune în acest an, vor contribui la sporirea capacității de exploatare și preparare a combinatului cu 100 000 tone minereu cuprifer.

® Specialiștii băimă- 
reni în metalurgia meta
lelor neferoase au intro
dus în fabricație, după o 
tehnologie proprie, un nou 
produs : cochile speciale 
pentru turnarea cuprului 
în bare Prin realizarea acestora se Înlocuiește complet importul, fapt ce permite Uzinei metalurgice din Baia Mare să obțină o economie anuală în valoare de 5 milioane lei valută.

® La Combinatul side
rurgic Hunedoara se des
fășoară lucrările de con
strucție și montaj la o in
stalație de turnat fontă. Utilajele moderne cu care va fi dotată (două benzbde turnare, tro- lii de basculare, jgheaburi bifurcate ș.a.) vor asigura transformarea în fiecare oră a 160 tone fontă lichidă în calupuri destinate unităților industriei constructoare de mașini. Ritmul intens de lucru imprimat pe șantier dă garanția punerii în funcțiune a instalației in acest semestru, cu mult înainte de data stabilită.

© Uzina da strunguri 
din Arad a realizai cel 
ds-al 45 003-lea strung 
românesc. E1 face part<? din fa* milia de strunguri SNA 710, care se realizează in mai multe variante constructive.

& Colectivul Unități do 
exploatare și industriali
zare a lemnului din Foc
șani a depășit pianul pe 
primele două iusui cu 495 000 lei la producția globală și cu 1 576 000 lei la producția-marfă. A- ceste depășiri se concretizează în 3153 metri cubi bușteni de răși- noase, fag și stejar, 1 584 metri cubi lobde industriale, 1 026 tone lemn foc, 400 metri cubi cherestea și altele.
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Pledoarie pentru portret, 
pentru opere sculpturale 

dedicate omului

Hotârîrea constructorilor din Pitești:

Convorbire cu artistul poporului Ion IRIMESCU — la a 70-a aniversare a sa

„Ion Irimescu e unul dintre acei artiști rari care știu să împletească studiul atent și consecvent al naturii și al artei ca reflectare, expresie și invcțlție, cu sensibilitatea inspirației și luciditatea organizatoare, care cunosc măsura, dar și aventura spirituală și artistică, intr-un. fel de pulsație continuă ca și aceea a inimii...", scria Eugen Schileru referindu-se la per
sonalitatea atit de puternic individualizată a maestru
lui. Și intr-adevăr, privite acum, din perspectiva ce
lor peste 50 de ani de activitate artistică, lucrările 
semnate de artistul poporului Ion Irimescu ne apar 
intr-o indestructibilă și organică legătură cu viața 
însăși a omului care le-a creat. Căci datele biografiei 
sale marchează succesiv etape ale unei evoluții spre 
sinteză și esențializare, spre exprimarea cit mai 
complexă a unor adevăruri despre realitatea ființei 
umane: Sensurile umaniste asociate vocației spre ri
goare, dorinței de obiectivare dobindesc în structura 
sculpturilor sale înfățișări de o simplitate și o con
cizie exemplară.

Născut la 1 martie 1903 în comuna Preuțești, ju
dețul Suceava, Ion Irimescu urmează la început Aca
demia de arte frumoase din București, îndrumat fiind 
de acel întemeietor de stil în sculptura românească 
care a fost Dimitrie Paciurea. Experiența dobîndită 
aici și-o completează la Paris ca bursier al școlii ro
mâne. Activitatea didactică pe care o desfășoară ne
întrerupt din anul 1934 (la început profesor de cali
grafie și desen la Pașcani, București, Slatina, apoi 
profesor de sculptură la Academia de arte frumoase 
din Iași, șef de catedră la institutul de arte plastice 
„Ion Andreescu" din Cluj și apoi la institutul de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu" din București) ; activi
tate desfășurată paralel cu cea expozițională (parti

cipă la numeroase expoziții anuale și bienale, ca și 
la manifestări de artă românească organizate peste 
hotare) îl definesc pe Ion Irimescu ca. pe un spirit 
activ, gata să îndrume primii pași ai viitoarelor ge
nerații de sculptori, dar, in același timp, extrem de 
exigent cu propria-i creație. Nimic nu există in lu
crările acestui maestru in afara unei necesități bine 
definite, a unei voințe de a releva, in primul rînd, 
expresivitatea chipului sau trupului omenesc. Dincolo 
de echilibrul și proporția formelor oricăreia dintre lu
crările sale persistă sentimentul unei apartenențe 
active între toate elementele componente. Și poate că 
teme ca acelea ale „maternității" sau „muzicii", care 
revin atit de frecvent în creația sa, exprimă cel mai 
bine această propensiune spre valorile armonice și 
ritmice ale sculpturii. Finețea observației, nuanțările 
de interpretare însoțesc nu numai aceste lucrări, ci 
și pe acelea care s-au oprit la temele mai grave ale 
răscoalelor din 1907 sau ale ilustrării unor episoade 
ale istoriei ca Lupeni’29 sau Doftana.

Orientate spre expresivitatea figurii umane, por
tretele, foarte numeroase, ca și monumentele publi
ce ridicate de Ion Irimescu (Veronica Micle — Iași, 
I.L. Caragiale — Cluj, .V. Pirvan — Constanța, G. E- 
nescu — Vatra Dornei, 1907 — Craiova, Mircea cel Bă- 
trin — Rm. Vilcea, monument comemorativ — Sla
tina, Lupeni 1929 — Lupeni) stau mărturie elocventă unei munci pasionate și rodnice. Iată de ce, acum, la 
aniversarea a 70 de ani, ne-am adresat maestrului Ion 
Irimescu in dorința de a consemna citeva din gindu- 
rile și preocupările sale legate de portret și de trans
punerea lui la scară monumentală, aducindu-i și in 
acest fel omagiul nostru.

Gramatica 
limbii române 

editată in Suedia
Sub semnătura profesorului 

Alf Lombard, șeful catedrei de 
filologie romanică și directorul 
Institutului de studii romanice 
de la Universitatea din Lund 
(Suedia), prestigios cercetător 
al limbii române, autorul unei 
monumentale lucrări despre 
verbul românesc', a apărut zi
lele acestea in editura Gleerup, 
o masivă gramatică a limbii ro
mâne — Rumănsk grammatik 
— care reprezintă incuriunarea 
cercetărilor aprofundate cărora 
autorul li s-a dedicat mai bine 
de trei decenii. Lucrarea repre
zintă cea dinții gramatică a 
limbii noastre tipărită într-o 
limbă nordică. Ea constituie o 
contribuție științifică de sea
mă, marcind totodată un im
portant moment in istoria rela
țiilor culturale româno-suedeze.

ÎN SĂLAJ

NOILE OBIECTIVE DE INVESTIȚII —
GATA LA TERMEN Șl MAI DEVREME

IFAPTULI
Reprezentanții oamenilor muncii din unitățile de construcții industriale din Pitești, întruniți în adunarea generală, au adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă în care își exprimă ho- tărirea ca în acest an să realizeze cele 50 de noi obiective la termen și înainte de termen, răspunzînd astfel chemării la întrecerea lansată de colectivul de muncă al Trustului de construcții industriale Cluj.Se vor ''realiza astfel, înainte de termen, următoarele obiective : dezvoltarea Fabricii de motoare electrice Pitești cu 180 zile ; întreprinderea „Electro-Argeș" din Curtea de Argeș — cu 90 zile ; linia a doua de var la Combinatul de materiale de construcții Cîmpulung — cu 90 zile ;

instalația de sodă electrolitică la Combinatul chimic de la Rîmnicu- Vîlcea — cu 30 zile ; capacitatea de 5 600 tone/an piese neferoase turnate la Uzina de autoturisme Pitești — cu 30 zile.Ei și-au propus, totodată, să realizeze o economie de 150 tone ciment și 100 tone oțel beton și să reducă cheltuielile de producție cu 1 500 000 lei.Muncind sub deviza argeșeană „răspundere, disciplină, eficiență" și animați de istoricele documehte ale Congresului al X-lea al P.C.R. și ale Conferinței Naționale a partidului — se spune în telegramă — vom face totul ca activitatea noastră să se situeze la cele mai înalte cote ale răspunderii și eficienței economice, ale eticii și echității socialiste.
CONSFĂTUIRE PRIVIND CULTURA

CARTOFILOR TIMPURII ȘI DE VARĂ

— Portretul rămine o temă majoră în sculptură, ne-a spus maestrul Ion Irimescu. Este o importanță atit de ordin artistic, cultural, ciț și mai larg, social. Figurile oamenilor mari, cu adevărat remarcabile în istoria oricărei țări din lume, au fost întotdeauna evocate cu mijloacele sculpturii. în ceea ce mă privește, ori de cite ori am realizat portrete, am fost' preocupat de reprezentarea omului dincolo de stricta suprafață fizică, epidermică. Mă interesează foarte mult să ghicesc și să redau în figurile celor pe care-i portretizez nu numai o fugitivă impresie de suprafață, ci să le pătrund cu adevărat personalitatea. Mai ales atunci cînd modelul este una din marile figuri care au trasat drumuri importante in cultura sau istoria noastră exigențele în această direcție sînt sporite.în activitatea mea de pînă acum am realizat multe portrete. O parte a lor va fi, de altfel, prezentată în expoziția pe care în toamna acestui -an- o-rvor deschide la Dalles. Portretele lui N. Iorga, G. Enes- cu, T. Arghezi, Agîr- biceanu, Al. Cazaban, D. Ghiață, G. Oprescu, I. Jalea, C. Baba sau recentul portret al tovarășului Nicolae Ceaușescu care a fost expus în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul aniversării republicii — vor figura în a- ceastă expoziție. Am urmărit în aceste portrete, ca și în altele, pe de o parte latura reprezentării psihologice, dar pe de alta și latura interpretativă, de eliminare a accidentalului spre formele esențiale și caracteristice ale chipului. Aș putea spune că trec cu aceeași pasiune de la simplitatea unor volume pe care le doresc cit- mai pure, la modelajul după natură.
— Sculptura românească 

care incorporează continuu 
noi modalități de reflec
tare a sensibilității con
temporane se manifestă, 
in același timp, ca un fe
nomen de continuitate. Ce 
ne puteți spune despre 
tradiția românească în do
meniul portretului ?— Bazele portretisticii

noastre în sculptură au fost puse de Paciurea și continuate apoi de Jalea, Me- drea, Milița Petrașcu și, mai ales, de Anghel — unul din cei mai fini observatori și creatori de portrete de la noi. Fiecare din ei au deschis alte drumuri în a- cest domeniu, l-au marcat cu realizări de prestigiu. Aș face însă o mare omisiune

zut. Desigur, aparent, portretul are un caracter mai modest decît o mare compoziție, de exemplu. Poate aici ar trebui să găsim o explicație. La fel de adevărat este și faptul că fiecare artist se îndreaptă spre acel domeniu capabil să-i ofere satisfacțiile cele mai mari de ordin estetic și spiritual. Mari artiști ca Moore,

„LUPENI 1929“ — evocare răscolitoare a cunoscutei ridicări Ia luptă a minerilordacă nu l-aș aminti pe C. Brâncuși ale cărui capete de copii, bustul lui N. Dărăscu sau portrete de început ni-1 relevă ca pe un mare și profund portretist, ca și „Muza adormită" de mai tîrziu, care deși meî-ge spre esența lucrurilor, transmite o impresie aproape realistă.
— Cum apreciați pre

zența portretului in pre
ocupările sculptorilor noș
tri în momentul de față ?— Interesul sculptorilor noștri, mai ales al celor tineri pentru portret, e scă

Zadkine, Lipschitz, Archi- penco etc. nu au făcut portret. Ar fi păcat insă, revenind Ia sculptura noastră contemporană, ca portretul să lipsească din preocupările artiștilor, mai ales că expozițiile din ultimul timp au arătat unele certe reușite în acest domeniu. Cred, în aceeași ordine de idei, că institutul de arte plastice ar trebui să canalizeze mai atent, pregătirea studenților spre realizarea de portrete.
— Portretul trebuie să 

reflecte, desigur, studiul 
profund al omului și vie-

ții lui, dar, în același timp 
— și mă refer mai ales la 
portretul monumental — 
el are o funcție esențiăl- 
educativă, Figurile mari
lor noștri cărturari și oa
meni de stat, figurile per
sonalităților care au mar
cat momente importante 
in cultura, știința sau po
litica noastră constituie 
tot atitea prezențe exem
plare, demne de urmat.

Cum reușesc sculptorii 
să răspundă acestei dato
rii pe care o au ?— Imaginile marilor noștri înaintași au fost destul de puțin imortalizate în sculptură. Avem lacune serioase în această acțiune de mare interes cultural și social ; avem încă de umplut goluri, de împlinit datorii față de poporul, de istoria no'astră. în ultimul timp acțiuni susținute ale Consiliului Culturii și Educației Socialiste și Uniunii artiștilor plastici au reușit să realizeze citeva dintre aceste restituiri culturale atit de necesare. Cu toate acestea, Bucureștiul este încă destul de sărac în sculpturi monumentale. Imaginea. lui Eminescu din fața Ateneului Român, creat de Anghel, este desigur o lucrare foarte frumoasă. Mai ales portretul mi se pare remarcabil. Gîndindu-ma însă la figura' acestui mare poet, vitregit atit timp, cred că ar merita și alte monumente de mai mare anvergură. Cred, de altfel, că avem o mulțime de personalități a- supra cărora ar trebui să ne oprim mai atent. Caragiale, Luchian, Grigorescu, Andreescu, Babeș, Coșbuc, Vlaicu, Vuia. Arghezi, De- lavrancea, Racoviță, Marinescu sînt doar citeva exemple pe care le aleg la întimplare cu convingerea că numărul lor ar putea fi mult sporit. Noile cartiere de locuințe, întinse uneori i pe suprafețe echivalente cu ale unor orașe întregi — Titan, Balta Albă, Drumul Taberei etc. — oferă posibilități infinite sculptorilor noștri. Portretul iși va dovedi, sînt încredințat, perenitatea, prin opere ce se vor adăuga patrimoniului nostru de artă.Convorbire consemnată de 

Marina PREUTU

„Silvania ’73“ZALĂU (Corespondentul „Scîn- teii“, V. Rusu). — în întreprinderile, instituțiile și cooperativele agricole sălăjene se desfășoară Luna culturii și e- ducației socialiste, amplă manifestare cultural-artistică, vi- zînd ridicarea nivelului general de cunoaștere și de educație comunistă a tuturor categoriilor de oameni ai muncii din județ.Aflîndu-se la a doua ediție, acțiunea, simbolic intitulată „Silvania", se bucură de o largă apreciere și adeziune a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor sălăjeni care au posibilitatea să participe la o serie de consfătuiri, simpozioane și expuneri, la diverse concursuri ale formațiilor artistice locale de amatori. Inițiativă a. comitetului județean de cultură și educație socialistă, manifestarea contribuie la impulsionarea și permanentizarea activității de educație politică, morală și estetică a locuitorilor din județul Sălaj.

La Stațiunea experimentală agricolă din Oradea a avut loc o consfătuire privind cultura cartofilor timpurii și de vară. Organizată de Centrala de producere, valorificare și industrializare a legumelor și fructelor, în colaborare cu Institutul de cercetări pentru cultura cartofilor și. sfeclei de zahăr din Brașov, consfătuirea a reunit peste 120 de specialiști și cultivatori de cartofi din județele situate în nord-vestul țării. Referatele și comunicările prezentate .cu acest prilej, dezbaterile ce au avut loc au analizat rezultatele obți

nute în anul precedent, tehnologia culturii cartofilor timpurii și de vară, precum și măsurile ce se impun în anul 1973 în vederea obținerii unor recolte sporite.în încheierea consfătuirii, partici- panții au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care își exprimă hotărîrea de a lua toate măsurile pentru a asigura în acest an o producție bogată de cartofi, de bună calitate și la un preț de cost cit mai redus. (Agerpres)
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Plusurile
cinsteiDe aproape un an de zile, în- . tr-un colț al holului oficiului I poștal din Gheorghieni (Har- I ghita), au fost amenajate cîteva ’ rafturi pentru vinzarea prin sis- ! temui de autoservire a presei. | Dedesubt a fost • așezată o s pușculiță pentru plata ziarului . sau revistei preferate. Și de cind I presa se vinde singură, casa se j încheie cu bilanțuri la centimă. Ba, din cînd în cînd, chiar și cu I cite un excedent de... cîțiva I bani ! Aceștia provin, firește, de * la cei care, din lipsă de bani j potriviți, introduc în pușculiță ..! mai., mult decît reprezintă pre- ! țul publicației cumpărate. Plusuri altminteri mărunte, dar I care totuși au și ele prețul lor: I prețul cinstei și corectitudinii * cetățenești. 1
Lecție
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Ample lucrări pentru dezvoltarea 
și modernizarea aeroporturilorPe cunoscutele aeroporturi Otopeni și Băneasa ale Capitalei, precum și pe cele de la Mihail Kogălniceanu- Constanța, Tulcea, Arad, Oradea și Bacău, se întreprind noi lucrări de modernizare și dezvoltare. De pildă, la Tulcea se găsește într-un stadiu avansat construcția unei noi aerogări și a pistei de aterizare și decolare a aeronavelor, obiective care urmeză a fi date în folosință pînă la deschiderea sezonului estival. Pe un alt aeroport dobrogean, la Constanța, se întreprind lucrări pentru prelungirea pistei, iar la Otopeni și Băneasa se extind spațiile destinate reviziilor tehnice pentru aeronave, în raza mai multor aeroporturi și

pe culoarele de zbor interne și externe se modernizează în continuare aparatura de protecție a navigației aeriene. Peste un an, municipiul Oradea va intra în posesia unei n'oi și moderne aerogări pentru călători.Noile lucrări vor contribui la dezvoltarea activității desfășurate de întreprinderea de transporturi aeriene civile „TAROM", care în prezent realizează un trafic anual (cu începere din 1972) de peste 1 milion pasageri; liniile interne și internaționale fiind servite de avioane turboreactoare și turbopropulsoare de mare capacitate și viteză.(Agerpres)

suspens
învățătoarea Virginia Cojoca- 

ru de la Școala generală nr. 4 
din Craiova intrase. în clasă și 
începuse prima lecție din ziua 
respectivă. La un moment dat, 
a observat cu surprindere că 
aproape toți elevii dădeau sem
ne de oboseală. Nu a trecut 
mult șf unei fetițe i-a venit a- 
mețeală. După aceea și alți co
pii au început să acuze dureri. 
A fost anunțată salvarea. Pe 
drum însă, toți copiii și-au re
venit și medicilor nu le-a mai 
rămas decît să constate că sint 
in afara oricărui pericol. Ce se 
intimplase ? O cărămidă căzuse 
pe hornul sobei și oxidul de car
bon Invadase clasa. Era 
juns o simplă revizuire 
belor și... lecția s-ar fi 
șurat normal.
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După
26 de ani

de a- 
a so- 
desfă-

Gheorghe Grigorescu din Bucu- ; rești, str. Tudor Arghezi nr. 38, | ne trimite o scrisoare în care relatează : „în anul 1946 am fost radiotelegrafist pc un vas care naviga sub pavilion panamez. Atunci am trimis unui cumnat de-al meu două ilustrate — una j din Beirut (la 12 august) și alta Atena. -Ambele1! :ști (dună cutM tei) la.;.' 12 fe-J că "după 26 de A ..............." iani și șase luni de zile". Un a- devărat „record" care își așteaptă omologarea din partea amatorilor de curiozități poștale.
La drum, 
fără
extinctor

Film american. Regia : Don Medford. Cu : Sidney Poitier, Barbara McNair, Gerald 

O’Loughlin

în timp ce înainta pe drumul ‘ 
județean Reteag-Ciceu—Giur- \ 
gești (Bistrița-Năsăud), autotu- | 
rismul „Opel Olimpia" 1—Cj—) 
2152, in urma unei defecțiuni 
tehnice, a luat foc. Dind dovadă 
de prezență de spirit, conducă
torul auto Petru Rusu și cei doi 
pasageri aflați alături de el au 
reușit să se salveze, alegindu-se 
doar cu leziuni ușoare. Autotu
rismul insă a ars in întregime 
sub privirile șoferului, care, deși 
de profesie pompier, in acel 
moment n-a avut cum să stingă 
focul. O întimplare care, credem 
noi, ar trebui să-i pună pe gin- 
duri pe șoferi și pe cei ce nu 
introduc în trusoul lor .de scule 
și cile un extinctor.

i

După cum relevam în prima parte a anchetei noastre („Scînteia" nr. 9 433), punerea în funcțiune la termen a instalației de dimetiltereftalat de la Brazi depinde în exclusivitate de livrarea fără întîrziere a tuturor utilajelor tehnologice aferente. Beneficiarul de investiții și constructorul au arătat că sînt pregătiți să depună toate eforturile pentru recuperarea rămînerilor în urmă acumulate pînă a- cum, dar că activitatea lor din lunile următoare este condiționată de modul în care Uzina de utilaj chimic din Ploiești va respecta fiecare din terme- nele-limită prevăzute în graficele de livrări ale u- tilajelor. Cum acționează întreprinderea furnizoare pentru a da . curs cu promptitudine acestui imperativ ? Ne răspunde tov. Ștefan Nan, secretarul comitetului de partid al uzinei :— Numărul mare de u- tilaje pe care trebuie să-1 producem pînă la sfîrșitul acestui trimestru a impus adoptarea unor măsuri, a- tît pe plan tehnic, cît și pe plan organizatoric, care să accelereze ritmul de fabricație în toate atelierele și secțiile uzinei. Astfel, o primă măsură a constituit-o lichidarea locurilor înguste. Pentru aceasta, u- zinei i-au fost repartizate zece mașini de găurit, care în parte au și sosit. De asemenea, la secția de uzi- naj, generalizarea lucrului în trei schimburi este practic încheiată, iar in ceea ce privește activitatea sectorului de mașini-unelte am sporit numărul de colaborări cu alte unități din cadrul centralei. în plus, stadiul de execuție a fie

cărui utilaj este urmărit zilnic, pe baza unor grafice, fapt care ne permite să intervenim ori de cîte ori se ivesc dificultăți.
— Se subînțelege, așadar, 

că graficul de livrare a u- 
tilajelor pentru investiția 
de la Brazi va fi respectat.— Este greu de spus a- cest lucru, atîta vreme cît nu avem în uzină toate materialele necesare, a intervenit tov. Lică Ionel, directorul comercial al uzinei. La ora actuală, execuția oxidatoarelor abia a fost începută din cauză că o vreme ne-au lipsit importante cantități de țeava lustruită pe care o primim din import.— Dar pînă la sosirea ei, 
din cîte știm necesară abia 
in a doua parte a ciclului 
de fabricație, nu s-ar fi 
putut executa alte părți 
componente ale oxidatoa
relor ?— Desigur, ar fi fost posibil, dar, necunoscînd termenul cînd vom primi țeava lustruită din import, am preferat să amînăm executarea acestor utilaje pentru a nu îngreuna situația financiară, și așa destul de dificilă a uzinei, prin creșterea stocului de producție neterminată.O primă constatare : furnizorul așază anumite calcule înguste mai presus de interesele economici, mai presus de obligația pe care și-a asumat-o cînd s-a angajat să respecte graficul de livrare a utilajelor pentru această investiție. Insistind să aflăm cînd vor fi livrate cele 6 oxidatoare pe șantier, nici unul din cadrele de conducere ale u-

zinei, prezente la discuție, nu a putut da un răspuns precis.
— Beneficiarul solicită 

ca, in cazul în care produ
cerea oxidatoarelor se pre
lungește dincolo de luna 
martie a.c., să fie devansată 
livrarea, pentru începutul 
lunii martie, a unei canti
tăți de utilaje de cel pu-

datoria să știe în orice moment cum trebuie acționat pentru ca uzina să răspundă cu promptitudine solicitărilor .exprese ale e- conomiei, să nu fie'informat în legătură cu probleme esențiale de producție. Chiar așa stînd lucrurile, amploarea restanțelor acumulate în anul trecut la livrarea utilajelor, ca

mult, cu cît din investigațiile efectuate la beneficiar a rezultat că unele utilaje au asigurate condițiile materiale pentru a fi executate, dar din motive inexplicabile introducerea lor în fabricație este tergiversată.— Informația beneficiarului este inexactă, intervine tov. Vasile Mihăilescu, inginer-șef cu producția.

uzinei, se găsesc suficiente exemple care contrazic a- firmația categorică a ingi- nerului-șef. Reținem două dintre ele : refierbătorul cu comanda numărul C 40 696 și un alt utilaj — C 40 640. Caracteristica comună a acestor două utilaje : ciclul lor de fabricație este de cel puțin 3 săptămîni, aveau termen de livrare înDEOCAMDATĂ FURNIZORUL N-A DAT UN RĂSPUNS PRECIS
țin 100 tone. Veți satisface 
cererea lui ?— Dacă beneficiarul va veni la noi să analizăm împreună situația fiecărui utilaj în parte, poate vom găsi o cale pentru a de-' vansa livrarea unor utilaje, ne-a spus ing. Gheorghe Dumitrache. directorul tehnic.— Dar la ultima analiză 
efectuată în comun, bene
ficiarul a ridicat această 
problemă.— Nu sînt la curent cu această chestiune, deoarece la analiza la care vă referiți a participat numai directorul nostru general. .Pare paradoxal ca un director tehnic care, prin natura atribuțiilor sale, are

INVESTIGAȚII PE FILIERA

Cînd vor fi livrate utilajele 

de la Ploiești... ia Ploiești ? (ii)

și apropierea termenului de punere în funcțiune a instalației de DMT impuneau mai multă inițiativă din partea furnizorului in abordarea propriilor obligații. Aceasta cu atit mai
în uzina noastră nu există, practic, nici un utilaj aflat în această situație.Nu chiar așa stau lucrurile. în registrul de e- vidență a utilajelor, aflat la serviciul dispecer-șef al

luna februarie a. c. și întruneau toate condițiile pentru a fi introduse in lucru, dar...Din păcate, discuțiile purtate cu cadre de conducere ale uzinei furnizoare nu au lăsat să se întrevadă tocmai esențialul : cînd vor fi livrate pe șantier, u- tilajele tehnologice restante ? Insuficienta răspundere cu care este privit mersul lucrărilor la instalația de dimetiltereftalat, tocmai de către cei de care depinde 'soarta termenului de punere in funcțiune a acesteia, nu mai comportă comentarii. Livrarea neîntîr- ziată a utilajelor va rămîrie o problemă fără rezolvare? A fost, oare, făcut totul din partea conducerii uzi

nei în ceea ce privește asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice impuse de realizarea acestor utilaje ?Nu — răspund muncitorii. Această concluzie am desprins-o în urma unui sondaj efectuat în rîndul unui număr de 18 muncitori dintr-una din secțiile de bază ale uzinei în care este concentrată producția acestor utilaje, și anume secția de cazangerie. Toți muncitorii chestionați au afirmat că, în această perioadă, cind fiecare zi eîn- tărește greu în balanța reducerii restanțelor la u- tilaje, nu au asigurate condițiile tehnice, materiale și organizatorice necesare u- nei desfășurări ritmice, Ia potențialul maxim, a procesului de producție. Invitați să indice cîteva din neajunsurile care îi stînje- nesc în activitatea lor, a- ceștia au menționat, cu precădere, lipsa pieselor u- zinate, a S.D.V.-urilor, e- lectrozilor de sudură, precum și amplasarea neco- respunzătoare a mașinilor și desele defecțiuni ce apar în funcționarea instalațiilor de sudură. Ca atare, zilnic se pierde între una și trei ore din timpul productiv. Vă sugerăm, tovarăși din conducerea uzinei, să faceți un calcul al producției ce s-ar putea realiza pe seama acestui prețios fond de timp irosit. De cine depinde înlăturarea acestor neajunsuri serioase? La această întrebare, majoritatea muncitorilor s-au referit la necesitatea unui sprijin mai eficient din partea conducerii uzinei și a Centralei industriale de utilaj chimic și rafinării.Acestea sînt constatările investigațiilor efectuate la

furnizorul de utilaje. Ce concluzii' se desprind pe marginea lor ? La Uzina de utilaj chimic din Ploiești există suficiente resurse ce pot îmbunătăți substanțial ritmul actual în care se desfășoară producția utilajelor tehnologice. Colectivul acestei u- zine a dovedit, nu o dată, .că este capabil ca, în momentele de maximă solicitare, să se mobilizeze și să acționeze cu fermitate și promptitudine pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de onoare ce i-au fost trasate. Și de a- ceastă dată, faptele relevă că stă în puterea Iui să realizeze sarcina de mare răspundere cu care este confruntat : producerea și livrarea Ia timp pe șantierul instalației de dimetiltereftalat de Ia Brazi a u- tilajelor tehnologice necesare. Pentru aceasta este nevoie să fie schimbată optica actuală, să fie privite cu realism neajunsurile proprii semnalate, să fie luate măsuri hotărîtc pentru înlăturarea lor. Comitetul de partid, comitetul oamenilor muncii din uzină trebuie să intervină cu fermitate pentru lichidarea cauzelor care au generat risipa de timp, slaba organizare a locurilor de muncă și aprovizionarea cu piese de■ schimb și uzinate. Dar, mai ales, trebuie acționat energic pentru mobilizarea tuturor specialiștilor de care dispune uzina la rezolvarea grabnică și integrală a problemelor ridicate de realizarea utilajelor tehnologice.
Cristian 
ANTONESCU 
Constantin 
DUMITRU

____J

„Vînătoare" 
interzisăPînă nu demult, pinii și molizii din centrul Brăilei fuseseră invadați de grauri. Păsările se pripășiseră însă și prin pomii . din curțile oamenilor. Amatori de vînătoare, frații Ionel și Au- ‘ rel Luca (str. Vadul Cavaleriei nr. 21) — ambii elevi — au legat de pom un conductor de a- 1 luminiu care, introdus în priză, ' urma să doboare toate păsările1 așezate pe el. (Văzuseră o asemenea „armă" la vecinul lor ,, Gheorghe Petrov, în vîrstă de 12 •' ani). Din păcate însă, Instalația confecționată de ei s-a dovedit mai mult decît periculoasă. Des- chizind poarta pentru a intra in curte, colegul lor Victor Hardei ' a atins cu ea conductorul cu pricina. Urmarea a fost tragică, ■ V.H. fiind electrocutat.
Schimb
de boxe

Responsabil la centrul de 
carne din strada Mintuleasa nr. 
8 din Capitală, Gheorghe Oprea 
a confundat, in cele numai patru 
luni de funcționare, banii pro- 
veniți din încasări cu cei din 
propriul buzunar. In acest in
terval, < el „a căsăpit" peste 
28 000 lei. Epilogul ? In urma 
verificărilor întreprinse, Gh. O. 
a schimbat boxa din măcelărie 
cu... boxa acuzaților. După ju
decarea procesului, prin sentin
ța pronunțată de secția a Il-a 
penală a Tribunalului munici
piului București, Gh. O. a fost 
condamnat la 5 ani închisoare.Rubrică redactată de

Dumitru TÎRCOB
Glîeorqlie DAVID 
și corespondenții „Scînfeii"

Ă
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România• BUCUREȘTIStimate tovarășe Ceaușescu,Exprim sincere mulțumiri Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și dumneavoastră personal pentru felicitările cordiale și caldele urări adresate cu ocazia zilei mele de naștere.împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie frățească și colaborarea multilaterală statornicite între U.R.S.S. și Republica Socialistă România se vor extinde și îh viitor, spre binele popoarelor țărilor noastre, în interesul unității comunității socialiste.Vă doresc dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din România noi succese în construirea socialismului, în lupta pentru pace și securitate internațională.

N. PODGORNÎI

Excelenței Sale f
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIGuvernul , și poporul Indiei mi se alătură în a. mulțumi Excelenței Voastre, guvernului și poporului român pentru amabilele felicitări transmise cu ocazia Zilei Republicii , a Indiei.Sînt încredințat că relațiile de prietenie: și. cooperare existente între țările noastre vor continua să, se dezvolte în folosul ambelor noastre popoare, al păcii și progresului. " ■
V. V. GIRI

i Președintele Indiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAm primit mesajul dumneavoastră de profundă consolare exprimînd condoleanțe sincere și simpatie pentru victimele din avionul civil libian doborît de reactoarele israeliene. Crima atroce comisă de Israel constituie prin ea însăși o dovadă concludentă pentru agresiunea tîlhărească și murdară împotriva arabilor, precum și violarea cu bună știință de către Israel a valorilor internaționale și a convențiilor prin atacul voit asupra unor civili fără apărare.Exprimîndu-ne recunoștința pentru nobilele sentimente exprimate de dumneavoastră, vă trimit mulțumiri cordiale împreună cu urările mele cele mai bune. I .
ANWAR SADAT

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm fost profund impresionat la primirea telegramei dumneavoastră de felicitare, cu prilejul realegerii mele ca președinte al Republicii Cipru. Vă rugăm să acceptați și să transmiteți poporului român și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România cele mai călduroase mulțumiri ale noastre, împreună cu salutările și urările noastre cele mai bune.
Arhiepiscopul MAKARIOS

Președintele Republicii Cipru

Cronica

zilei
Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a Zilei armatei populare naționale a R. D. Germane, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Heinz Hoffmann, ministrul apărării naționale al R. D. Germane.

*Miercuri după-amiază. a sosit la București Yochanan Cohen, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Israelului în Republica Socialistă România.
★Peste citeva zile poporul marocan sărbătorește Ziua națională a țării sale. Marcînd această aniversare, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat miercuri o seară culturală. Rostind cuvîntul de deschidere, Octav Live- zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., a relevat importanța acestui eveniment și a subliniat bunele relații statornicite între Maroc și România. Conf. univ. Florian Potra a împărtășit, apoi, impresii dintr-o călătorie în Maroc.
★Violoncelistul Daniil Șafran, care întreprinde un turneu în țara noastră, a prezentat, miercuri seara, la Ateneul Român, împreună cu pianistul Anton Ginsburg, un program Schubert-Brahms. Cunoscutul artist sovietic a demonstrat, încă o dată,' înaltele sale calități interpretative. Săptămîna viitoare violoncelistul Daniil Șafran va mai da un recital, care va cuprinde suite de Johann Sebastian Bach.
★Teatrul german de stat din Timișoara a prezentat, miercuri seara, în premieră pe țară, piesa „Urfaust" de Goethe, valoroasă creație a dramaturgiei clasice germane, scrisă de autor în anii tinereții sale Piesa a fost pusă în scenă de regizorul Otto Lang, directorul general al Teatrului din Weimar, iar scenografia este semnată de pictorul scenograf Franz Ha- vemann, de la același teatru. La spectacolul de premieră au asistat, alături de oficialități locale, personalități ale vieții artistice și culturale, și reprezentanți ai Ambasadei R.D. Germane, la București. Premiera, care se înscrie pe linia colaborării dintre oamenii de teatru din Weimar și Timișoara, constituie un frumos succes al oaspeților, al întregului colectiv al teatrului timișorean.(Agerpres)

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.Miercuri, 28 februarie, tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Uniunii Socialiste a Tineretului (S.S.M.) din Republica Socialistă Cehoslovacă, condusă de Michal Zozulak, vicepreședinte al C.C. al S.S.M. și președinte al Uniunii Socialiste a Tineretului din

Slovacia, care, la invitația C.C. al U.T.C., efectuează o vizită în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
întoarcerea de la Londra a ministrului

transporturilor șiMiercuri seara s-a înapoiat în Capitală tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte ai Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, care, la invitația guvernului britanic, a făcut o vizită în Anglia.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Janos Fa- zekas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Nicolae Ghenea. secretar general In Ministerul Afacerilor Externe, membri ai conducerii Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.A fost 'de față Derick Rosslyn Ashe, ambasadorul Marii Britanii la București.
★La plecarea din Anglia, la aeroportul Heathrow, tovarășul Emil

telecomunicațiilorDrăgănescu a fost condus de lordul Mobray, purtătorul de cuvînt al Camerei Lorzilor pentru probleme de transport și telecomunicații, și de alte persoane oficiale.în cursul dimineții de miercuri tovarășul Emil Drăgănescu s-a în-, tîiriit cu Geoffrey Rippon, ministru pentru problemele mediului înconjurător, și cu John Peyton, ministrul industriei transporturilor. Cu a- cest prilej s-a făcut un schimb de vederi asupra problemelor privind colaborarea și cooperarea dintre România și Marea Britanie în domeniul transporturilor. în aceeași zi, oaspetele român a avut o convorbire cu Julian Amery, ministru de stat la Foreign Office, în cadrul căreia au fost abordate o serie de aspecte ale relațiilor bilaterale.(Agerpres)
A APĂRUT;

„MUNCA DE PARTID"
nr. 5 (martie 1973)Din cuprinsul revistei semnalăm editorialul „întrecerea socialistă la cote și mai înalte !, articolul „închiderea invățămîntului de partid la sate", precum și prezentarea celui de-al șaptelea volum „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", care înmănunchează cuvîntările, expunerile, studiile și interviurile tovarășului Nicolae Ceaușescu în perioada martie-decembrie 1972. La rubrica „Cum se înfăptuiește rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid", ANDREI CER- VENCOVICI semnează articolul „Creșterea eficienței conducerii activității economico-sociale", iar ȘTEFAN FLORIN GADEA și A- VACUM BUHAI, două articole pe tema „Secretar al comitetului de

partid și primar al comunei". O altă rubrică — „Cincinalul înainte de termen" — cuprinde articolele „în fiecare lună — un avans mediu de cinci zile", „îndeplinirea planului la export — preocupare permanentă a întregii organizații de partid", „împotriva risipirii timpului de lucru", „Pentru ca fiecare palmă de pămint să producă". Revista publică, de asemenea, ancheta „Ce se întreprinde pentru realizarea programului de educație comunistă a maselor ?" și articolul „Problemele eticii și echității socialiste în paginile ziarului „Steagul roșu" — Bacău", ambele reunite într-un grupaj sub genericul „Munca politico-educativă la nivelul exigențelor actuale".
r e sport

s

Duminică, în Capitală,

„CROSUL 6 MARIIE" — 
deschis tuturor tinerilorCORESPONDENȚII „SCÎNTEir* TRANSMIT:

Lucrări de larg 
interes obștesc în ultimele luni, prin munca voluntar-patriotică a locuitorilor din orașele județului, s-au realizat lucrări de larg interes obștesc in valoare de 22 milioane , lei. La Pitești, Cîmpulung Muscel și Curtea de Argeș, precum și în orașele mal noi — Topoloveni și Costești — au fost construite străzi și trotuare pe o suprafață de 140 000 mp, zonele verzi s-au extins cu 190 hectare, au fost plantați, zeci de mii de pomi fructiferi, arbori și arbuști ornamentali, au fost amenajate baze sportive și terenuri de joacă pentru copii.

care au peste 25 de ani vechime neîntreruptă .în întreprindere. Membrii consiliului veteranilor — printre care lăcătușul Petru Cue- dân, maistrul Aurel Bold, muncitorul Iosif Mihălțan, șeful de tură Iosif Otlăcan, muncitorii turbiniști Nicolae Hîrja și Gheorghe Poleac, oameni bine pregătiți profesional, cu experiență și rezultate bune in. muncă — vor fi consultați de conducerea întreprinderii și biroul organizației de partid în probleme tehnice deosebite privind, organizarea producției, precum și în probleme de pregătire și creștere cadrelor.

Complex 
meșteșugăresc în cartierul de’ locuințe „Progre

ARAD

Consiliul 
veteranilorDin inițiativa biroului organizației de partid de la centrala electrică de termoficare din Arad, a fost constituit .consiliul veteranilor, alcătuit din muncitori și maiștri

sul 11“ din Slatină, care numără peste 2 500 de apartamente., au fost date în folosință, intre altele, un lîceU, o școală generală, complex comercial. Acestora li se adaugă acum un plex meșteșugăresc.de un magazin pentru prezentarea și desfacerea. produselor cooperației meșteșugărești li.ere de reparații zoare, croitorie și comandă și altele.

unmodern com-E1 cuprin-
din județ, ate- radio și televi- îhcălțăminte la

•ȘATU^IWjMlIg
Elevii și muzicaFilarmonica de stat din Satu- Mare, în colaborare cu Casa corpului didactic, a deschis o stagiune de inițiere muzicală pentru copii, la care participă elevi din clasele I—VIII. Această primă ediție a stagiunii — concepută sub forma atractivă și accesibilă a unor călătorii feerice în „lumea muzicii" — cuprinde un ciclu de 10 lecții despre instrumente, genuri și epoci muzicale, despre marii compozitori ai lumii și ai țării noastre.
JPRAHOVA

bucuresteniAgenda acțiunilor sportive de masă organizate pentru cetățenii Capitalei, în principal pentru cei tineri, cuprinde, între altele, numeroase crosuri, u,na dintre cele mai atrăgătoare forme de alergare. Primul din cele nouă crosuri populare prevăzute pentru acest an va avea loc duminică. întrecerile se dispută pe categorii de vîrstă (copiii sînt admiși de la vîrsta de 11 ani), distanțele variind între 600 m și 3 000 m. Sportivii legitimați în secțiile de atletism nu au drept de participare. Pentru crosul de duminică — denumit „Crosul 6 Martie" — a fost, ales un traseu în zona bd. Dr. Petru Groza — Calea Știrbei Vodă — Splaiul Independenței. Primul start — la ora 9. înscrierile, în ziua competiției, la locul de start.

Hampton (Virginia). în primul tur, Ilie Năstase l-a învins cu 4—6, 6—0, 6—2 pe americanul Zan Guerry. Alte rezultate : Connors—Bertram6—3, 6—3 ; Meiier—Mulligan 6—0,6—4 ; J. Gisbert—Seewagen 0—6,6—0, 6—3 ;■ Fassbender—Paish,»6țv4,:. 6w-l.i; >: t Szofce—Crokenden 6—1, ■. 6—31 •începind de astăzi, patinoarul artificial „23 August" din Capitală găzduiește turneul internațional de hochei pe gheață pentru „Cupa Federației", la care participă patru formații : selecționata orașului Berlin, Slavia Praga, S.K.A. Kuibîșev (în care evoluează și cunoscu- ții internaționali sovietici Firsov, Blinov și Mișakov de Ia Ț.S.K.A. Moscova) și selecționata București. Iată programul jocurilor (de la ora 16,30) l S.K.A Kuibîșev — Selecționata orașului Berlin ; Selecționata București — Slavia Praga.
PRONOEXPRESNumerele extrase la concursul nr. 9 din 28 februarie 1973.FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 2 698 438 lei din care 1 442 255 lei report.EXTRAGEREA I : 3 31 5 8 40 25EXTRAGEREA a Il-a : 43 1844 15 28

In Reunion și Martinica — două teritorii insulare .cu statut de de
partament de. peste mări al Franței — forțele progresiste desfășoară 
ample acțiuni pentru afirmarea dreptului popoarelor respective la 
autodeterminare și autonomie. In ultimul timp devine tot mai preg
nantă tendința spre dezvoltarea unității de acțiune a acestor forțe 
pentru atingerea acestor obiective.

în Reunion (insulă din Oceanul Indian),, in urma unei serii de 
intilniri și discuții intre delegațiile partidelor comunist și socialist 
din Riuniov a fost dată publicității recent' o DECLARAȚIE care con
semnează acordul realizat in privința obiectivelor politice comune și 
a tacticii electorale in apropiatele alegeri.

Declarația comună a Partidului Comunist 
si a Partidului Socialist din Reunionîn urma analizării situației economice și sociale — se arată în Declarația comună — s-a constatat că aceasta continuă să se agraveze rapid. Menținerea structurilor economice ale colonizării determină o criză ireversibilă, accentuată de condițiile integrării economice în Piața comună. Starea precară a agriculturii, restrîngerea bazei industriale și așa foarte slabă, generalizează, accelerează și agravează o criză deja marcată de existența oficială a 50 000 de șomeri, un exod rural masiv, a- pariția pe piața muncii a 16 000 de tineri în fieoare an fără să se creeze noi locuri de muncă, extinderea cartierelor de cocioabe; o creștere catastrofală a prețurilor cauzată de o inflație permanentă etc.Delegațiile P.O. și P.S. subliniază că numai soluțiile preconizate de partidele respective pot salva țara de la dezastru economic. Soluția se află în perspectiva indicată de Conferința de la Paris din 30 mai 1972 cu privire la autodeterminarea Teritoriilor de peste mări (T.O.M.) și Departamentelor de peste mări (D.O.M.) — conferință care a consfințit alianța organizațiilor politice din aceste teritorii și departamente cu cele ale 'stîngii franceze.Numai autodeterminarea T.O.M. și D.O.M. va permite popoarelor respective de a defini în deplină cunoștință de cauză și în deplină responsabilitate noul statut care trebuie să corespundă condițiilor specifice, precum și aspirațiilor locuitorilor teritoriilor și departamentelor respective și să marcheze o cotitură spre redresarea situației. în cadrul exercitării acestui drept imprescriptibil și inalienabil la autodeterminare, partidele comunist și socialist din Reunion reamintesc că Convenția de la Morne Rouge (Mar

tinica) din 1971, Conferința de la Paris din 30 mai 1972, ca și Programul comun al stîngii, precum și programele speciale ale Partidului Comunist Francez și Partidului Socialist Francez au precizat procedura democratică pentru a se ajunge la libera consultare a popoarelor din D.O.M. și T.O.M. In continuare, în document se arată că aceantă procedură prevede garantarea exercitării libertăților cetățenești, inclusiv dreptul de vot universal și alegerea unei adunări constituante, care va lua în discuție diferitele proiecte, va elabora și va vota noul statut ce urmează a fi prezentat guvernului. Statutul va fi supus ratificării populare prin vot universal.în cadrul acestei exercitări democratice a dreptului la autodeterminare, delegațiile Partidului Comunist și Partidului Socialist din Reunion vor apăra soluția autonomiei. Fiecare partid rămîne credincios o- rientărilor proprii și programului său specific, definite la congresele sale — ceea ce nu contrazice cu nimic unitatea lor de acțiune considerată de ele ca una din condițiile succesului lor în bătăliile viitoare.Partidele comunist și socialist constată că, printr-o acțiune perseverentă, în care cele două partide și-au îndeplinit rolul, s-au țesut noi legături, s-au stabilit noi raporturi de solidaritate în luptă cu poporul francez, prefigurînd pe cele ce vor fi stabilite în viitor.în bătăliile politice care se anunță și care vor fi hotărîtoare, partidele comunist și socialist din Reunion își afirmă voința de a face totul pentru a ajunge la coordonarea și lă unirea forțelor lor, în vederea atingerii obiectivelor stabilite în comun. Primul obiectiv care trebuie atins este o victorie în apropiatele alegeri.
Comuniștii din Martinica în lupta 

pentru autonomie

Bucurii mari 
pentru cei miciTot mai multe cooperative agricole de producție din iudeț și-au prevăzut în planurile lor pe anul 1973 construcții de creșe, grădinițe și cămine pentru copii. Cooperatorii din Cocorăști Colț. Vadul Săpați și Albești au primit proiectele și documentația necesară și au început să ridice construcțiile. Anul acesta, din fondurile cooperativelor agricole se vor construi creșe, cămine și grădinițe în peste 25 de localități rurale din județ.

În citeva rînduri• Turneul internațional de box de Ia Minsk (la oare au fost prezenți sportivi din Birmania, Cehoslovacia. Iugoslavia, Irak, Finlanda, Polonia, Ungaria, România și U.R.S.S.) s-a încheiat. In finala categoriei semimuscă, Alexandru Si- gheti (România) — Vladimir Ivanov (U.R.S.S.), victoria a revenit la puncte pugilistului sovietic. Pugiliș- tii români Cornel Jivkovici și Ion Moldovan s-au clasat pe locul trei la categoriile ușoară și, respectiv, mijlocie.
• A început turneul international de tenis (pe teren acoperit) de la

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 și 4 martie. în țară : cerul va fi variabil. Se vor semnala precipitații slabe . locale în nordul și estul țării. Vînt în general slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 9 grade și plus 1 grad, iar maximele între zero și 10 grade. Ceață locală. La București : cerul va fi variabil, favorabil precipitațiilor slabe la începutul intervalului. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

. La 30: .și: 31 decembrie 1972:.a: 
avut loc. al V-lea Congres al 
Partidului Comunist, din Marii-' 
nica — insulă din Antilele 
Mici; departament francez. O re
latare despre lucrările congre
sului a apărut recent in ziarul 
„l’Humanite", organ al Parti
dului Comunist Francez, sub 
semnătura tovarășului Le o Fi- 
gueres, membru al Comitetului 
Central al P.C.F. Redăm extra
se din această relatare :Raportul de activitate al Comitetului Central, prezentat de secretarul general al partidului, Armand Nicolas, și apoi dezbaterile, la care au participat mai multe zeci de vorbitori, au relevat principalele probleme economice și sociale ale teritoriului. In zece ani, producția de zahăr a scăzut de la 70 de mii la 28 de mii de tone și fabricile de zahăr se închid una după alta. Culturile de banane și a- nanas cunosc de asemenea o criză de debușeuri. Șomajul se extinde. El cuprinde aproape 35 de mii de persoane, din oare majoritatea tineri, iar exportul de mină de lucru în Franța nu rezolvă această problemă dramatică (aproximativ 2 500 de plecări în fiecare an).Industrializarea rămîne un mit și dezechilibrul economiei naționale se accentuează. Congresul s-a consacrat unei analize minuțioase a schimbărilor intervenite în structurile sociale și economice din Martinica, ca urmare a controlului accentuat al surselor sale din partea capitalismului monopolist francez, dar și de către monopolurile gigant europene în cadrul' Pieței comune. La rîndul său. marele capital american, aliat marii burghezii locale, a prins chiag în insulă.Populația muncitoare resimte din greu consecințele acestei situații și îi face față prin numeroase lupte. Sînt nenumărate grevele muncitorilor de la fabricile de zahăr și distilerii, din industria construcțiilor, ale funcționarilor, acțiunile întreprinse de oamenii muncii, la chemarea tuturor organizațiilor sindicale, pe întreaga

-.țâră,,ca. cele din octombrie șl nbîebSO4 'brie/1972. >irEp>b'Necesitatea unui nou statut politic al Martinicăi este din ce în ce mai mult resimțită, de către populație. In ceea ce-1 privește, partidul comunist s-a pronunțat din 1961 pentru un regim de autonomie democratică ' și populară care va permite, în același timp, să se pună capăt situației ,de colonie și să se pună resursei? insulei în folosul clasei muncitoare și! al maselor populare. Această poziție realistă ține seama de particularitățile istorice și ale situației actuale din Martinica. în scopul promovării ei, P.C. din Martinica se străduiește să realizeze cea mai largă unire a forțelor democratice și progresiste din insulă. Astfel, s-a bucurat de succes convenția întrunită în august 1971, la Morne-Rouge, la care au participat reprezentanții tuturor partidelor și organizațiilor care se pronunță pentru autonomia democratică a celor patru posesiuni de peste mări. Semnificativ pentru mutațiile spre stînga care au loc în opinia publică este șl obținerea majorității de către demo- crați într-o serie de municipalități care aparținuseră U.D.R. (Partidul guvernamental din Franța). Congresul a relevat cu satisfacție poziția luată de către federația socialistă care s-a pronunțat pentru autodeterminare și instituții politice democratice.Comuniștii din Martinica au decis, în unanimitate, să continue cu fermitate și perseverentă lupta lor pentru unitatea tuturor partidelor, organizațiilor și personalităților, care se pronunță pentru un viitor liber și democratic al tării.
LISTA

DE CÎȘTIGURIla depunerile pe obligațiunile C.E.C. cu cîștiguriTRAGEREA LA SORȚI DIN 28 FEBRUARIE 1973
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PROGRAMUL

Curs de limba franceză. Lec
ția a 44-a.
Prietenii lui Așchiuță 
Telex.
Publicitate.
Tehnic-club.

MODJERN
18,15; 20;30.
• Căldura mîinilor tale: UNIREA
— 16; 18; 20.
• Poliția mulțumește : GRIVIȚA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15.45;

20.30, ARTA — 15.30: 18;

g Arena aeriană : RAHOVA 
16; 18; 20.
A Marea evadare : VIITORUL 
15.30; 19.

• Cupa gloriei: CAPITOL 8,45
10,45; 12,45; 14,45; 16.45; *"
20,45.
• Moartea Regelui Negru ; 
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,45.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : LUCEAFĂRUL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Nunta de piatră : CENTRAL —
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pe aripile vîntului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
® Adio, ;
13; 16,30;
12,30; 16;
12,45; 16;
• Bamby
13.30.
e Andrei Rubliov : DOINA — 16;
19.30.
• Ursul Yogi : TIMPURI NOI — 
9—20,15 în continuare.
• Drumul spre Vest : . FEROVIAR
— 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 8.30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, GLORIA — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18.30; " ------------
11,45; 15,30;
• Zestrea : 
15,30; 17,45;
18; 20,15.
® In umbra violenței : MELODIA 

13,30; 18.36; 20,45.

18,45;

LU- 
18,30;

arme ! : SCALA — 9,30; 
; 20, BUCUREȘTI — 9;

19,45, FAVORIT — 9,30; 
; 19,15.
' : DOINA — 9.30; 11,30;

21, AURORA — 9,15; 
18; 20,30.
DRUMUL SĂRII — 

20. POPULAR — 15,30;

15.30; 18;• Grăsuna : LIRA
20.15.
• Maria Stuart : ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 18;
20.15, .TOMIS 9; 11,30 ; 15,30; 18; 
20,30, FLAMURA — 9; 11.30; 15,30; 
18; 20,30.
• Zece negri mititei — 10; 12; 14, 
Pe chei ~ 16,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Explozia; FERENTARI 
17,45; 20, COSMOS — 18;
• Fata care vinde flori i
— 10; 15,30; 18; 20,30,
• Queimada : DACIA 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Domnului profesor, 
te: BUZEȘTI — 15,30;
• Anul carbonarilor :
—• 10; 12,30; 15; 17,30; 20, BUCEGI
— 15,30; 18; 20,30, COTROCENI - 
15,30; 18; 20,15.
• Lupul mărilor Răzbunarea :
PROGRESUL — ; 19.
• Bariera : CRÎNGAȘI 
18; 20,15.
• Războiul lui Murphy : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Bănuit e mortul : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Mania grandorii : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30.

teatre
«I

15,30;
20,15. 
MUNCA

9; 11,15;

cu dragos- 
18; 20,15.

MIORIȚA

15,30;

• Radioteleviziunea română (Stu 
di'oul din str. Nuferilor) : Con
certul Orchestrei simfonice a Ra
dioteleviziunii. Dirijor 
tin Iliev (Bulgaria), 
riana Sîrbu — 20.
A A.R.I.A. prezintă 
latului) : Concert/ 
cu Aura Urziceanti .
(Canada). Acompaniază o forma
ție de jaz simfonic dirijată de 
Richard Oschanitzky — 20.
® Opera Română : Primăvara
- 19.
a Teatrul de operetă : 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) 
—• 20, (sala Studio) : 
vacanța — 20.
• Teatrul de comedie : Nicnic
- 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20, (sala din str. Alex. 
Satiia): Anunțul ia „Mica publi
citate" — 20.

Constan-
Solistă : Ma-

(la sala Pa- 
extraordinar 

și Ron Rully

L. Cara- 
: Travesti
Jocul de-a

• Teatrul NoCtara
Magheru) : Adio Charlie 
(sala Studio) : Bărbați fără 
veste — 20.
a Teatrul Mic : După cădere 
19,30.
• Teatrul Giuleștl : Comedie- cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Soldă
țelul de plumb — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 15; 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul meu drag — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților
— 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței
— 19.30.
• Circul „București" : Aprindeți 
stelele —■ 19,30.

Bucureștiul necunoscut, 
rașul, un caleidoscop" 
Telecinemateca. Ciclul Ingrid 
Bergman : „Lumina de gaz". 
Telejurnal.î,00

16,00—17,00 Teleșcoală. A Literatu
ră română. George Coșbuc, 
poet al poporului. © Econo
mie politică. Agricultura — 
ramură de bază a economiei 
noastre naționale. Politica 
P.C.R. de dezvoltare intensi
vă a agriculturii. 
Emisiunea în limba 
ghiară. 
Telex. 
Publicitate.
Muzica. Emisiune 
litate muzicală. 
Muzică populară 
Negrean și Viorel 
1001.de seri.
Telejurnal. A Cincinalul îna
inte de termen — cauză a 
întregului popor.
Cîntecul săptămînii : „Țara 
mea cu‘ ochi frumoși" de 
Petre Mihăescu, pe versuri 
de H. Negrin. Interpretează 
Cristian Popescu.
Pagini de umor. Retrospec
tivă Walt Disney.
Tinerii despre ei înșiși. 
Steaua fără nume. Floarea 
din grădină — emisiune-con- 
curs pentru tineri interpreți 
de muzică populară.
24 de ore.
Teleglob. Itinerar cehoslovac. 
Campionatele mondiale de 
patinaj artistic — proba in
dividuală feminină. Trans-

ma

de actua-

cu 
Costin.

Sava

misiune directă de la 
lava. '

Bratis-

PROGRAMUL II
17,30 Agenda.
17,40 Pagini muzicale de 

popularitate. Dansuri 
nice de Bedrich Smetana, 
Leos Janacek, Antonin Dvo
rak, Jan Cikker, în inter
pretarea filarmonicii cehe și 
a unui grup de balerini. Di
rijor Vaclav Neumann. Emi
siune realizață de Televiziu
nea din R. S. Cehoslovacă.

18,10 Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu". Episo
dul „Reîntoarcerea din spa
țiul cosmic".

18,55 Publicitate. 
19,00

mare 
simfo-

Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Di
rijor Constantin Iliev (Bul
garia). în program : Liubo- 
mir Pipkov — Preludiu și 
dansuri din opera „Momeli". 
Concertul pentru vioară și 
orchestră în re major de 
Beethoven (solistă Mariana 
Sîrbu) ; Simfonia a IV-a de 
Robert Schumann. Prezintă 
Grlgore Constantinescu. în 
pauza concertului — filmul 
documentar „Biodeteriorări- 
le", producție a studioului 
„Al. Sahia".

22,00 Biblioteca pentru toți : Gala 
Galaction.

19,20
19,30
20,00

uo o o <D
= 5 3 c L< Valoarea

N
um

ăr
 

cî
ști

gu
ri

Se
ria

 
ob

lig
aț

iu
i 

cî
ști

gă
to Ui 

p
3 Cd- a) o?

O +» xd
cîștigurilor

5 
z 3 par

țială totală

1 24 742 31 100 000 100 000
1 45 798 41 75 000 75 000
1 81 111 01 50 000 50 000
1 62 963 56 25 000 25 000
1 11 969 01 10 000 10 000
1 51 330 28 5 000
1 82 568 22 5 000
1 34 456 36 5 000
1 36 570 12 5 000 20 000

Terml-
nația 
seriei

100 977 53 2 000
100 243 49 2 000
100 707 11 2 000
100 017 45 2 000 800 000
100 442 42 1 000
100 381 17 1 000
100 895 59 1 000
100 490 39 1 000
100 743 21 i ono
100 387 58 1 000
100 241 53 1 000 700 000

1 000 31 03 800
1 000 05 57 800
1 000 26 28 800 2 400 000

4 109 TOTAL LEI : 4 180 000Cîștiguri le revin întregi obligațiunilor de 200 lei. In valoarea cîști- gurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor cîștigătoare.Plata cîștigurilor se face prin filialele C.E.C.

1001.de


Conferința internaționala 
asupra VietnamuluiPARIS 28 (Agerpres). — In conformitate cu programul de lucru al Conferinței internaționale asupra Vietnamului, miercuri au avut loc la Paris lucrările unei ședințe a Comitetului de redactare, care e- xaminează probleme privind documentul final al conferinței.

întrevederi între șefii unor delegațiiPARIS 28 (Agerpres). — Marți au avut loc, la Paris, noi întrevederi între șefii unora dintre delegațiile participante la Conferința internațională asupra Vietnamului, care se desfășoară în capitala Franței.Astfel, relatează agenția China Nouă, Ci Pîn-fei, ministrul de externe al R.P. Chineze, a avut convorbiri prietenești cu Maurice Schumann, ministrul francez al afacerilor externe, și cu Alec Douglas-Horne, ministrul de externe al Marii Britanii.
A 'O altă întrevedere a avut loc între Stefan Olszowski, ministrul de externe al R. P. Polone, și Nguyen Thi Binh, ministrul de externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.
AMiercuri dimineața a avut loc. la Paris, o Întrevedere între Nguyen

Duy Trinh, ministrul de externe al R. D. Vietnam, și William Rogers, secretarul de stat al S.U.A., — conducătorii delegațiilor celor două țări la Conferința internațională asupra Vietnamului.
Aba Centrul de conferințe internaționale de pe Avenue Kleber, din Paris, au avut loc, marți, convorbiri între reprezentanți ai delegațiilorR. D. Vietnam și S.U.A. la Conferința internațională asupra Vietnamului, care se desfășoară în capitala Franței.Din partea R. D Vietnam, la convorbiri a luat parte Nguyen Co Thach, adjunct al ministrului de externe, iar din partea americană — William Sullivan, adjunct al asistentului secretarului de stat alS. U.A. pentru problemele Asiei de est și Oceanului Pacific, informează agențiile T.A.S.S. și Reuter.

PROTESTE împotriva încălcării acordului 
de către administrația saigoneză...SAIGON 28 (Agerpres). — In cadrul unei ședințe a șefilor delegațiilor în Comisia militară mixtă cva- dripartită, avind pe ordinea de zi bilanțul îndeplinirii Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam din momentul semnării acestuia, conducătorul delegației militare a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, general-locote- nent Tran Van Tra, a condamnat hotărît numeroasele încălcări ale a- cordului comise de administrația saigoneză — relatează agenția de presă Eliberarea.Șeful delegației militare a G.R.P. al R. V. S. a arătat că, în perioada scursă după semnarea acordului, armata și poliția saigoneză au comis nenumărate provocări împotriva zonelor eliberate și operațiuni represive împotriva patrioților care militează pentru pace și înțelegere națională. în afară de aceasta, administrația saigoneză ridică piedici în calea activității normale, în Vietnamul de Sud, a Comisiei militare mixte cvadripartite și a Comisiei in

ternaționale de control și supraveghere, dovadă fiind acțiunile huliganice ‘ comise împotriva delegației militare a R. D. Vietnam la Da Nang, Hue și în alte localități.în încheiere, Tran Van Tra a cerut reprezentanților S.U.A. și ai administrației saigoneze să, pună capăt tuturor încălcărilor acordului.
APARIS 28 (Agerpres). — Nguyen Thanh Le, reprezentant al delegației R.D, Vietnam la Conferința internațională asupra Vietnamului, a respins o declarație americană referitoare la R.D. Vietnam, prin care un reprezentant al Casei Albe afirma că eliberarea prizonierilor de război americani de către R.D. Vietnam ar decurge mai încet decît retragerea trupelor S.U.A. din Vietnam.Reprezentantul R. D. Vietnam a subliniat că declarațiile americane au drept scop să justifice serioasele încălcări ale acordului privind in- oetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam, comise de S.U.A. și administrația saigoneză.

„.și împotriva bombardamentelor din Cambodgia

PEKIN 28 (Agerpresji — Un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiel (G.R.U.N.C.) a dat publicității o declarație în care condamnă bombardamentele efectuate de aviația
FORMAREA NOULUI GUVERN 
PROVIZORIU Șl ASPECTELE 

MILITARE
— OBIECTIVE 

ALE SUBCOMITETELOR 
CREATE DE PĂRȚILE 

LAOȚIENEVIENTIANE 28 (Agerpres). — La 28 februarie și-au început activitatea subcomitetele pentru problemele politice și militare create de păițile laoțiene în scopul aplicării Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională in Laos, semnat la 21 februarie ca rezultat al convorbirilor purtate intre forțele patriotice și guvernul de la Vientiane.în fața subcomitetului pentru problemele politice se află sarcina formării noului guvern provizoriu de u- niune națională și a Consiliului național politic mixt, în timp ce subcomitetul pentru problemele militare își concentrează atenția asupra încetării acțiunilor militare de către părțile laoțiene, încetării bombardamentelor americane și retragerii tuturor trupelor străine din Laos în decurs de 60 de zile de la semnarea acordului.
Ședința Comisiei 

permanente a C.A.E.R. 
pentru construcțiile 

de mașini
PRAG A 28 (Agerpres). — La Brno 

a avut loc a 59-a ședință a Comisiei, permanente a C.A.E.R. pentru construcțiile de mașini. La lucrările comisiei au participat delegații ale țărilor membre ale C.A.E.R. : Bulgaria, Cehoslovacia, R. D.' Germană, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică. A fost de față, de asemenea, o delegație a R. S. F. Iugoslavia, care a participat la lucrările comisiei potrivit acordului dintre C.A.E.R. și guvernul R.S.F.I.în cadrul ședinței au fost examinate coordonarea planurilor privind construcțiile de mașini pe perioada 1976—1980, precum și cooperarea producției de mașini-unelte de precizie, de linii automate și prese pentru industria automobilelor și tractoarelor, instalațiilor pentru foraje hidrogeologice, de sonde geologice, precum și pentru prelucrarea de materiale sintetice.Au fost aprobate, de asemenea, măsurile în vederea asigurării îndeplinirii sarcinilor care rezultă din rezoluțiile sesiunilor a 60-a și a 61-a ale Comitetului Executiv al C.A.E.R.

S.U.A. asupra teritoriului cambodgian. în declarație se arată că, dc la semnarea acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, bombardamentele au fost extinse și intensificate la o scară fără precedent, forțele aeriene americane urmărind distrugerea zonelor eliberate din Cambodgia.Declarația relevă că G.R.U.N.C. și poporul khmer denunță cu tărie, în fața opiniei publice iubitoare de pace și dreptate din lumea întreagă, aceste acțiuni ale S.U.A. și cer încetarea imediată a bombardamentelor.O ® @ B
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• Consens asupra regulilor de procedură privind activitatea 
grupului de lucru însărcinat cu examinarea și elaborarea 
problemelor care vor figura pe ordinea de zi a Conferinței 

general-europene pentru securitate șl cooperareHELSINKI 28 (Agerpres). — în cadrul ședinței de miercuri a reuniunii pregătitoare de la Helsinki, reprezentanții celor 32 de state europene, ai Statelor Unite și Canadei au hotărît, prin consens, regulile de procedură potrivit cărora urmează să-și desfășoare activitatea grupul de lucru însărcinat cu examinarea și elaborarea problemelor care vor figura pe ordinea de zi a Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare. Grupul va aborda. în mod succesiv,' toate cele patru capitole

asupra cărora s-a căzut de acord în etapele anterioare. Normele de lucru au fost formulate pe baza aranjamentului de procedură adoptat în luna noiembrie 1972 .Grupul de lucru își va începe activitatea joi, 1 martie. Președinția va fi asigurată prin rotație. în urma tragerii la sorți, reprezentantul Uniunii Sovietice a fost desemnat primul președinte al grupului. Următoarea reuniune plenară a participanților la consultări va avea loc marți, 6 martie.
SPRIJIN FERM MIȘCĂRILOR
DE ELIBERARE NAȚIONALĂ

încheierea sesiunii Comitetului Executiv 
ai Organizației de solidaritate airo-asiaticăADEN 28 (Agerpres). — La Aden — capitala Republicii Democrate Populare a Yemenului — au luat sfîrșit lucrările celei de-a XH-a sesiuni s Comitetului Executiv al Organizației de solidaritate afro-asiati- că, la care au participai delegații re- prezentînd popoarele și mișcările dc- eliberare națională de pe cele două continente, precum și personalități progresiste din diferite țări.Participanții la sesiune — infor-

mează agenția M.E.N. — au adoptat o serie de documente care ieafirmă sprijinul acordat de Organizația de solidaritate afro-asiatică eforturilor popoarelor arabe pentru lichidarea urmărilor conflictului militar, din 1967, din Orientul Apropiat și luptei poporului palestinean. Comitetul E- xecutiV al organizației — se arată în documente — cere lichidarea tuturor bazelor coloniale din Peninsula Arabică și Golful Persic.
Pffllffl INDIRA GANDHI DESPRE POLITICA IMĂ

Și EfflNÂDELHI 28 (Agerpres). — Luînd cuvîntul In Parlament, primul ministru al Indie!, Indira Gandhi, a
Botărîre discriminatorie 

față de P.C. din Japonia TOKIO 28 (Corespondență de la Florea Țuiu). — Răspunzînd întrebării unui deputat socialist, ministrul justiției, Isaji Tanaka, a declarat, in cadrul lucrărilor Comitetului juridic al Camerei Consilierilor (Camera Superioară a Dietei), că Partidul Comunist din Japonia va râ- mîn'e pe lista organizațiilor' politice supuse- ' investigațiilor în baza1 legii activităților antisubversive. în a- ceastă etapă, a spus el, Ministerul Justiției a luat hotărîrea de a nu scoate P.C.J. — al doilea partid, ca importanță, al opoziției parlamentare nipone — de pe lista amintită.Aceasta este prima declarație oficială a guvernului, făcută după ce președintele C.C. al P.C.J., Sanzo Nosaka. a cerut premierului Kakuei Tanaka, la începutul anului, să pună capăt discriminării juridice căreia este supus Partidul Comunist din Japonia.
O 1 O s

d® presă
transmit:

La Budapesta au 1U3t 3fîr- șit convorbirile dintre Jeno Fock, președintele Guvernului Revoluționai Muncitoresc Țărănesc Ungar, și Aii Nasser Mohamed, primul ministru al R.D.P. a Yemenului. Agenția M.T.I. precizează că, în urma convorbiillor, a fost semnat un comunicat comun, în aceeași zi, Aii 'Nasser Mohamed a fost primit de Janos Kadar, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U.
Spre o soluționare a cri

zei de guvern în Olanda. Șeful fracțiunii parlamentare a Partidului muncii, Joop den Oyl, a fost însărcinat, marți seara, să formeze un nou guvern. El a obținut această misiune din partea lui Jacob Burger, împuternicitul reginei, care a purtat convorbiri exploratorii cu liderii partidelor politice olandeze. Dar cele trei partide confesionale au anunțat că, în eventualitatea unui cabinet format din partidele de stingă, vor folosi prima posibilitate pentru a-1 pune în inferioritate in parlament.
Farsa electorală din Co

reea de Slîd. 27 ^bruarie, în Coreea de Sud au avut loc „alegeri generale" prin care au fost desemnați 146 de membri ai așa-zisei „Adunări Naționale", adică două treimi din numărul total al locurilor, urmînd ca ultima treime să fie... numită, ulterior de șeful regimului, Pak Cijan Hi. Potrivit agenției A.C.T.C., cercurile dominante de la Seul au folosit încă o dată principala metodă de falsificare electorală, introducînd în urnele de vot buletine deja pregătite.
Extinderea apelor terito

riale ale Italiei de 13 6 13 12 mile a fost aprobată de guvernul italian. Hotărîrea urmează să fie a- probată de parlament.
întîlnire E. Bahr-M. Kohl.în clădirea Cancelariei federale din

Bonn a avut loc, miercuri, o întîlnire între Egon Bahr, ministrul cu însărcinări spepiale in guvernul vest- getman, și Michael Kohl, secretar de stat la Consiliul de Miniștri al R.D.G Aceasta este prima intîlnire de după semnarea — la 21 depembrie 1972 — a acordului privind bazele re" lațiilor dintre R. F. a Germaniei și R.D. Germană.
Ambasada României din Sofia a organizat o conferință de presă în legătură cu deschiderea, în cursul acestui an, la București, a două mari și reprezentative expoziții ale Camerei de Comerț a României : „Estimo- 73“ (6—13 mai) și „Etava-73“ (14—21 octombrie). Despre importanța acestor expoziții a vorbit Virgil Scbeșan, șeful A- genției economice române din Sofia.Au participat reprezentanți ai ministerelor și uniunilor economice de stat interesate, ai întreprinderilor de comerț exterior specializate și ai Camerei de Comerț bulgare, ziariști. A fost prezent Nicolae Blejan, ambasadorul României la Sofia.
Descoperirea imul com

plot în Dahomey 3 fost anun’ țață de șeful statului, comandantul Mathieu Kerekou. Complotul viza eliminarea fizică a mai mulți membri ai guvernului și ai Comitetului militar revoluționar. Au fost operate mai multe arestări.
i&tegerils din Republica 

Irianda 1-7 m^'°ane a'ij- gători din Republica Irlanda s-au prezentat, miercuri, in fața urnelor, pentru a decide componența noului parlament al țării, pe o'perioa- dă de cinci ani. Ei au trebuit să se pronunțe în favoarea a 144 din cei 334 de candidați pentru „Dail" (parlament). Numărătoarea voturilor va începe în cursul zilei de joi.

A INDIEIreievat hotărîrea guvernului de a înfăptui programul de dezvoltare economică și socială a țării, inițiat In vederea ridicării . nivelului de trai al maselor populare.Indira Gandhi a declarat. în același timp, că „India promovează o politică externă de independență și se pronunță pentru prietenie cu toate popoarele, pe baza egalității în drepturi și a respectului reciproc". Ea a subliniat că această politică corespunde Intereselor naționale ale Indiei.Referindu-se la relațiile indo- pakistaneze, primul ministru al Indiei a exprimat interesul țârii sale pentru reglementarea pașnică a problemelor din zonă.'
@ r @ Basassasna

Schiinl) de opinii 
privind dezvoltarea 
relațiilor economice 

româno-italiene
CU PRILEJUI VIZITEI 

ÎN ITALIA A PREȘEDINTELUI 
CAMEREI DE COMERȚ 

A ROMÂNIEIROMA 28 (Corespondență de la Radu Bogdan). — în cadrul vizitei pe care o întreprinde la invitația Institutului italian pentru comerț exterior, președintele Camerei de Comerț a Reoublicii Socialiste România, prof. Roman Moldovan, a avut o întrevedere ou prof. Renato Lombardi, președintele Confederației .generale a industriei italiene— Confindustria. în cursul întrevederii, la care au mai luat parte Vincenzo Loretto, vicepreședinte a.l Institutului italian pentru comerț exterior, Gerolamo Colavitti, directorul central al Confindustriei, precum și Iacob Ionașcu, ambasadorul României la Roma — s-a făcut un schimb larg de opinii cu privire la dezvoltarea în continuare a relațiilor economice dintre România și Palia, la intensificarea cooperării industriale dintre întreprinderile italiene și românești.Cu acest prilej, președintele Confindustriei a exprimat, încă o- dată, satisfacția și mulțumirile întregii delegații italiene pentru primirea de care s-a bucurat în. timpul recentei vizite întreprinse în țara noastră și pentru onoarea de a fi fost primit de președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. Prof. Renato Lombardi a exprimat dorința părții italiene de a concretiza, cit mai repede cu putință, convorbirile avute la București, fapt pentru care în prezent— așa cum a arătat domnia sa — în cadrul Confindustriei au loc în- tîlniri și acțiuni pregătitoare în vederea precizării obiectivelor colaborării.
Priuiul ministru al R.A. Egipt 

l-a primit 
pe ambasadorul României CAIRO 26 (Corespondență de la Nicolae N. Lupu). — Primul ministru al Republicii Arabe Egipt, Aziz Sedki, l-a primit pe Petre Burlacu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Cairo. Cu acest prilej, între premierul egiptean și ambasadorul român a avut loc o convorbire cordială, în cadrul căreia a fost, evocat, cursul ascendent al relațiilor de prietenie și. colaborare dintre cele două țări.

Anglia este cuprinsă în aceste zile de un val ele greve de o mare amploare. în foiegrafie : pichete de greviști pe străzile LondreiLa Fraga ct început csei- VOrbÎTÎIe *ntre Bohuslav Chnou- pek, ministrul afacerilor externe al R.S. Cehoslovace, și Hă Dam, vice- prim-ministru și ministru al afacerilor externe al R.P.D. Coreene, aflat în vizită în R.S. Cehoslovacă.„COSUlOS-549". în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-549", .menit să continue cercetările. în spațiul cosmic. Agenția T.A.S.S. menționează că ‘ aparatele instalate la bord funcționează normal.
Participanții ta actaata 

sesiune O.LS.C. (Organizația Internațională a Aviației Civilei au anrobat, la propunerea delegatului Egiptului, Fouad Moursi, includerea, pe ordinea de zi a sesiunii, a discutării incidentului de la 21 februarie, cînd un avion libian de pasageri, aflat pe ruta Tripoli — Cairo, a fost doborît deasupra Sinaiului. Lucrările sesiunii O.I.A.C., începute marți, urmează să se încheie vineri, 2 martie.

Semmar privind 
extinderea relațiilor 
comerciale Est- VestWASHINGTON 28 (Corespondență de la C. Alexandroaie). — Extinderea relațiilor comerciale Est-Vest a format obiectul unui seminar organizat in centrul universitar Cambridge, statul Massachusetts, sub auspiciile Societății americane de drept internațional de pe lingă Institutul de drept Harvard.în cadrul seminarului, Corneliu Bogdan, ambasadorul României in S.U.A., a vorbit despre comerțul Est-Vest, perspectivele de dezvoltare a relațiilor comerciale româno-ame- ricane și facilitățile create in direcția dezvoltării volumului de schimburi bilaterale de noua lege pentru comerț exterior a României.

0 legîstațîs care inter
zice reclama comercială ta

Dezvoltarea comerțului 

sovieto-american .

țigareta și Ia toate celelalte produse din tutun a fost adoptată de Stortingul . (parlamentul) norvegian. Ministerul norvegian pentru probleme sociale a fost însărcinat cu perfectarea detaliilor legislației, care va intra ulterior in vigoare.
0 nouă explozie în urma plantării unor mine de către forțe militare rhodesiene, care au violat teritoriul zambian, a avut loc în regiunea Chirundu, a declarat un purtător de cuvint al guvernului. Explozia a provocat moartea a două persoane și rănirea gravă a altor două. Este al cincilea incident din zona respectivă, de cînd guvernul rasist rhodesian a anunțat închiderea graniței cu Zambia. Guvernul zambian a protestat împotriva unor a- semenea acte ce reprezintă o violare a suveranității țării.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — La Washington au început lucrările conferinței pentru problemele relațiilor comerciale americano-sovietice. în cuvîntul său, Peter Flaningan, președintele Consiliului de politică economică internațională, a arătat că intilnirea de la Moscova, din mai anul trecut, dintre președintele Nixon și Leonid Brejnev și semnarea acordurilor sovieto-americane „au pus bazele lărgirii schimburilor comerciale dintre cele două state". Extinderea legăturilor economice dintre S.U.A. și U.R.S.S. — a menționat, la. rîndul său. ministrul comerțului, Frederick Dent — va contribui, totodată, la întărirea păcii și înțelegerii reciproce. Guvernul american — a relevat Frederick Dent — va supune Congresului spre aprobare un proiect de lege privind acordarea Uniunii Sovietice a clauzei națiunii celei mai favorizate.

Albă

de văzut
C. Alexandroaie
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DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Criza monetară
interoccidental â

văzută din trei capitale

înfruntarea „greiîor

pe ringul comerțuluiimens „triunghi al divergențelor eco- nomico-financiare" se conturează : S.U.A.-Piața comună-Japonia, aceasta este concluzia la care ajung mulți comentatori americani. Pericolul declanșării unui „război comercial" în acest perimetru este tot mai frecvent subliniat în presa din S.U.A. Intr-adevăr, devalorizarea dolarului atrage după sine o serie' de c.onsecințe în raporturile A.mericii cu partenerii săi comerciali, monedei determină, pe de parte, „ieftinirea" răspunzătoare a mărfurilor „Made in U.S.A." pe piețele externe, adică sporirea competitivității acestora, iar, pe de altă parte, frinează importurile Statelor Unite, cumpărătorii americani avind nevoie de mai mulți dolari pentru a plăti mărfurile străine. Rațiunile cesteî măsuri sînt plicate aici prin rința S.U.A. de echilibra balanța mercială. al cărei ficit a crescut de2.3 miliarde în 1971 la6.4 miliarde dolari în 1972. Tocmai în acest sens a pledat în aceste săptămîni și Peter Peterson, consilierul președintelui S.U.A.

V2 pentru probleme e- conomice, în cursul turneului său vest-e- uropean. Emisarul Casei Albe a încercat — pe un ton în care s-au făcut deseori simțite accente ascuțite, după cum notau observatorii de presă — să obțină din partea Pieței comune avantaje unilaterale, în vederea facilitării exporturilor america-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; București, Plata Sclnteii. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale și
Calea Grlvlțel nr. 64—66, P.O.B. — Box 2001. Tiparul ; Combinatul

a- ex- do- a-și codeia

ne spre Europa. Mal ales este vorba de cererea de a se deschide mai larg porțile Pieței comune a- gricole în fața produselor americane. Washingtonul consideră că ajutorul economic american din perioada postbelică, precum și prezența forțelor americane în Europa occidentală incumbă aliaților săi obligația de a ajuta Statele Unite să-și rezolve dificultățile e- conomice actuale, a- vantajind exporturile americane în Europa.Replicile de dincolo de Atlantic au fost rostite pe un ton nu mai puțin încins. „Piața comună și

S.U.A. sînt «a doi xeri de categorie grea care se amenință reciproc înainte de a intra în ring" — spunea Peter Kirk, unul din membrii Partidului conservator britanic.O creștere a tensiunii se constată și în relațiile comerciale a- mericano-nipbne. Balanța comercială cu Japonia a înregistrat anul trecut un deficit de 4,1 miliarde dolari, adică treimi deficitStatelor Unite, Partea americană a declarat că nu mai este dispusă să tolereze o asemenea situație „neio- ială". Casa a lansat avertismentul că dacă în următoarele trei luni partea niponă nu va lua măsuri de corectare a dezechilibrului. Statele Unite vor fi nevoite să recurgă la mijloace proteeționiste — introducerea suprataxei și impunerea unor cote limite porturilor japoneze.Rămîne dacă apelurile adresate peste Atlantic și peste Pacific vor găsi sau nu ecouri favorabile.
Reproșurile Pieței
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ne pentru 
parității 
a fost o 
pentru păstrarea 
tactă a tezaurului 
propriu, cit și pentru 
a nu crea avantaje de 
lungă durată 
turilor americane, 
cele din urmă, i 
cum 
nu a mai rezistat pre
siunilor speculative și 
a fost devalorizat. 
Dincolo de -latura va
lutară a legăturilor a- 
mericano — vest-ger- 
mane, există insă un 
domeniu din Ce în ce 
mai sensibil : cel al 
relațiilor comerciale. 
Se pare că măsura 
devalorizării este de 
natură să afecteze nu 
numai relațiile eco
nomice și politice vii-

toare dintre S.U.A. și
R. F.G., dar și ansam
blul relațiilor dintre
S. U.A. și celelalte sta
te vest-europene.

Țările occidentate 
au anunțat 
nevoite 
mă suri 
carare

. De 
cercurilor 

vest-germa- 
menținerea 

marcă-dolar 
luptă atit 

in-

nului pretenția aces
tuia de a menține — 
cu orice preț și cu 
orice mijloace — o ba
lanță comercială ex
cedentară in raport 
cu țările de unde, in 
fiecare an, circa 10 
miliarde dolari — ob
ținuți de pe urma in
vestițiilor de capital 
ale firmelor ameri
cane — traversează O- 
ceanul spre Statele 
Unite. Susținind că au 
făcut plnă acum des
tule concesii, că de
valorizarea dolarului 
provoacă pierderi e- 
conomiilor lor națio
nale, țările C.E.E. își 
rezervă dreptul de a 
proceda la apărarea 
intereselor lor, ară- 
tind că este rindul

comune
» . ț. j»»j

Statelor Unite să dea 
dovadă de „flexibili
tate".

Deocamdată, firme-, 
le vest-europene ex
portatoare de oțeV, 
precurn și cele expor-, 
tatoare de autoturis
me au fost cel mai 
puternic afectate. 
„Volkswagen" și „ForJ 
dul“ vest-german și-au 
anunțat deja scăde
rea . exporturilor pe 
piața S.U:A., măsu
ră pe care in curind 
trebuie s-o adopte și 
alte întreprinderi vest- 
europene, printre ca
re cele producătoare 
de aparate de radio, 
magnetofoane, .mașini 
de uz casnic etc.

De asemenea, peri
colul concurenței ja- 

frecvent 
întîtnplă- 
vest-ger- 

în aceste 
ritmurile 

economiei 
despre „in- 
mărfuri ja- 
piețele Eu-

poneze este 
amintit. Nu 
tor, presa 
mană scrie 
zile despre 
dezvoltării 
nipone și 
vazia" de 
poneze pe 
ropei de vest. Diver
gențele sînt subliniate 
de faptul că actuale
le negocieri privind 
încheierea unui acord 
comercial global in
tre C.E.E. și Japonia 
se află in impas.

monetară a contribuit la „escaladarea neîncrederii reciproce dintre japonezi și americani" („JAPAN TIMES"). Făcind această afirmație, presa niponă respinge acuzațiile a- mericane în sensul că devalorizarea dolarului ar fi fost determinată, între altele, de neînideplinirea promisiunilor Japoniei cu privire Ia inițierea unor ducere brului lor

turile existente intre cele două țări".Evoluțiile conturează tradictorii : parte, la Tokio s-a a- nunțat că premierul Tanaka a cerut cabinetului său să elaboreze un plan concret. de liberalizare a
dezechili- schimburi- dintre cele două Observatorii presă occiden- sînt de părere cătali disputa monetară ja- pono americană — care, în fact, este o dispută comercială — riscă să înăsprească relațiile bilaterale. „Dacă situația se va deteriora în continuare — conchide ziarul „ASAHI EVENING NEWS" - suspiciunile reciproce dintre S.U.A. și Japonia vor ajunge îa un stadiu i- reversibil ; o falie se va produce în rapor-

ale firmelor japoneze, printre care cele producătoare de televizoare în culori,, aparate de radio, aparate de fotografiat, au a- nunțat sporirea investițiilor lor, majorarea capacității de producție și desfacere a a- cestora S.U.A.Pentru țară care să importe tea materiilor, necesare industriilor sale, plă- t’ndu-le cu ceea ce cîștigă din exporturi — orice micșorare a volumului exporturilor se răsfrînge negativ asupra întregii e- conomii. naționale, cu consecințe sociale.Pe fundalul unor tendințe de „răcire" a conjuncturii economice, Japonia încearcă să obțină o compensare în tratativele comerciale cu Piața comună, in di-

comerțulul cu S.U.A., de înlăturare a restricțiilor la importul a 33 de produse americane, inclusiv computere, precum și asupra investițiilor de capital american în Japonia, pe de altă parte, firmele nipone exportatoare, în special cele producătoare de autoturisme, au declarat că noua devalorizare a dolarului a lovit serios în interese'e lor și, ca atare, se văd ne- recția accelerării pe- voite să-si restrîngă netrației sale pe piața exporturile pe piața vest-europeană.S.U.A. In paralel, sucursalele din S.U.A. FI. ȚUIU

dlfuzorll din întreprinderi șl instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESFILATELIA", București
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