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Plecarea din Praga
PRAGA 7. — Coresponden

tul ■ Agerpres, C. Prisăcaru 
transmite : Miercuri după- 
amiază a părăsit Praga, în- 
dreptîndu-se spre patrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
care, la invitația tovarășului 
Gustav Husak, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului ( 
hoslovacia, 
neoficială, 
Republica 
slovacă.

împreună 
Nicolae Ceaușescu s-au înapo
iat în patrie tovarășul Ion 
Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România și 
ministrul 
și Ștefan 
C.C. al 
Român.

Pe aeroportul Ruzyne au 
venit să-și ia rămas bun de 
la tovarășul Nicolae Ceaușescu,

din 
Bilak. 
secre- 
Ceho- 
mem-

Comunist din Ce- 
a făcut o vizită 
de prietenie, în 
Socialistă Ceho-

cu tovarășul

comerțului exterior, 
Andrei, secretar al 

Partidului Comunist

de la persoanele oficiale care 
l-au însoțit în vizita sa, tova
rășii Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Cehoslovacia, Vasil 
membru al Prezidiului, 
tar al C.C. al P.C. din 
slovacia, Vaclav Hula,
bru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, președinte
le Comisiei de stat a planifi
cării, Jan Gregor, vicepre
ședinte al guvernului R. S. 
Cehoslovace.

Erau de față ambasadorul 
României la Praga, Teodor 
Haș, membri ai ambasadei și 
ai agenției economice.

La urcarea în avion, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cordial de tovarășul 
Gustav Husak și de 
conducători de partid 
stat cehoslovaci.

Pionieri cehoslovaci
mâni au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, persoanelor 
oficiale române, buchete de 
flori.

ceilalți 
și de

și ro~

La plecarea din Praga

Sosirea în Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, s-a înapoiat, miercuri 
seara, din Republica Socialistă 
Cehoslovacă, unde, la invitația 
tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, a 
făcut o vizită neoficială, de 
prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovarășii Ion 
Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., de consilieri.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat de 
tovarășa Elena Ceaușescu, to

varășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, E- 
mil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Constantin 
Băbălău, Petre Blajovici, Cor
nel Burtică, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Aurel 
Duca, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
de membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, de conducători 
instituțiilor centrale 
nizațiilor obștești.

Erau prezenți 
Sulek, ambasadorul
hoslovace la București, 
membri ai ambasadei.

ai 
și orga-

Miroslav
R.S. Ce-

(Agerpres)
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Pe aeroportul Ruzyna

COMUNICAT
ca privire la vizita în R. S. Cehoslovacă 

a tovarășului Nicolae Ceausescu,» J ’
secretarul general al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sărbătoarea tradițională a zilei 
de 8 Martie, Ziua internațională 
a femeii, reprezintă de fiecare dată 
și un prilej de evidențiere a rolului 
important și a înaltelor răspunderi 
ce revin milioanelor de femei din 
societatea noastră, ca participante 
active la viața politică, economică și 
socială, ca mame și soții.

Socialismul a asigurat deplina ega
litate în drepturi a femeii cu băr
batul, respectarea demnității ei de 
om și cetățean. Accesul femeilor la 
orice grad de instruire și calificare, 
la orice profesiune, în condițiile pro
gresului general realizat în anii 
construcției socialiste, ale ritmurilor 
înalte de dezvol
tare economică și 
socială, le-a creat 
cele mai largi 
posibilități de 
a-și manifesta 
personalitatea și 
aptitudinile. Și 
putem afirma că 
aceste posibilități 
sînt din plin va
lorificate. Femeia 
muncitoare sau 
tehniciană de 
înaltă calificare, fcmeia-inginer, 
medic, profesoară sau om de ști
ință, femeia-activist obștesc au de
venit prezențe obișnuite în via
ța noastră socială, înconjurate de 
înaltă stimă și prețuire pentru com
petența, hărnicia, abnegația cu care 
muncesc. Numărul femeilor salariate 
reprezenta anul trecut peste 32 la 
sută din totalul salariaților. față dc 
numai 13 la sută în 1938. Nu numai 
în ramurile tradiționale — cum ar fi 
industria textilă, unde ele reprezintă 
peste 70 la sută din totalul salaria- 
ților — dar și în ramurile de avan
gardă ale progresului tehnic, femeile 
fac față cu succes exigențelor ; în 
1972 femeile reprezentau 31 la sută 
în industria, electrotehnică și aproape 
29 la sută în totalul salariaților din 
industria chimică. La sate, femeile 
reprezintă peste 60 la sută din tota
lul populațieit ocupate in acest im
portant sector al economiei naționale. 
Mai amintim că femeile formează 49 
la sută din personalul care lucrează 
în sectorul comerțului și al servi
rii populației, că ele au ajuns să de
țină o pondere ridicată — între 60 și 
72 la sută — în sectoare atît de im
portante cum sînt învățămîntul. cer
cetarea științifică, ocrotirea sănătății. 
Este de la sine înțeles că participa
rea femeilor în diferite sectoare de 
activitate nu reprezintă o simplă 
creștere numerică a forței de muncă, 
ci o contribuție esențială la sporirea 
avuției naționale, la dezvoltarea eco
nomiei și a culturii, constituind un 
imens ciștig pentru societate, un mij
loc important de accelerare a pro
gresului general. Este încă una din

DE ZIUA
FEMEII

rațiunile pentru care partidul, în 
contextul preocupărilor sale generale 
pentru adîncirea democrației și dez
voltarea personalității umane, acordă 
o atenție deosebită afirmării și pro
movării femeilor în societatea noas
tră, îmbunătățirii în continuare a 
condițiilor lor de muncă și viață. 
„Femeile — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in raportul prezentat la 
Conferința Națională a P.C.R. — 
reprezintă mai mult de 50 la sută 
din populația țării ; ele se bucură 
de deplină egalitate în toate do
meniile activității economico-so- 
ciale. In tot ce s-a realizat este 
reflectată și munca femeilor, așa 

cum problemele 
pe care urmează 
să le soluționăm 
in continuare pri
vesc în egală mă
sură și femeile. 
De aceea doresc 
să mă refer nu
mai Ia necesita
tea de a se a- 
corda mai multă 
athnție unor pro
bleme privind 
condițiile de mun

că pentru femei și mai cu seamă 
promovării lor în diferite munci de 
conducere de partid și de stat".

Aceste cuvinte ale secretarului ge
neral, odată cu aprecierile îmbucură- 

. toare la adresa activității femeilor, 
au proiectat totodată o vie lumină 
asupra unor neajunsuri care mal 
persistă în acest domeniu. Reți
neri nejustificate față de angaja
rea forței de muncă feminine 
și promovarea femeilor, insuficienta 
preocupare pentru pregătirea și per
fecționarea profesională a tinerelor 
fete și a femeilor, pentru asigurarea 
condițiilor corespunzătoare de mun
că și de viață nu pot decît să în
greuneze realizarea acelui imperativ 
primordial pe care-1 reprezintă mo
bilizarea tuturor forțelor creatoare ale 
națiunii țn opera de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

Continuînd cele mai bune tradiții 
ale mișcării de femei din țara noas
tră și valorificînd experiența poziti
vă acumulată de-a lungul anilor, sub 
conducerea și îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, Consiliul 
Național, comitetele și consiliile fe
meilor militează, în strînsă colabo
rare cu sindicatele și celelalte orga
nizații de masă și obștești, cu ml-

Prof. dr. inq. 
Suzana GÂDEA 
președinta Consiliului Național 

' al Femeilor

(Continuare în pag a IV-a)

In zilele de 6—7 martie 1973, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului ' de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat o vizită prietenească, 
neoficială, în R.S. Cehoslovacă, la 
invitația tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de tovarășii 
Ion Pățan, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, și Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

în timpul vizitei au avut loc con
vorbiri între tovarășul Gustav Hu
sak și tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la care, din partea cehoslovacă, au 
participat Vasil Bilak, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.C., Vaclav Hula, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace și pre
ședintele C.S.P., și Jan Gregor, vice
președinte al guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a intilnit cu președin
tele Republicii Socialiste Cehoslova
ce, generalul de armată, tovarășul 
Ludvik Svoboda.

în cadrul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak 
s-au informat reciproc despre activi
tatea și preocupările celor două 
partide și despre desfășurarea con
strucției socialiste în Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă. Tovarășul Gustav 
Husak a apreciat in mod deosebit 
rezultatele obținute de poporul ro
mân, sub conducerea partidului său, 
în realizarea hotărârilor adoptate de 
cel de-al X-Iea Congres al P.C.R. și 
de Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român din iulie 1972. 
La rândul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat o înaltă apreciere 
succeselor obținute de poporul mun
citor cehoslovac, sub conducerea 
partidului, în realizarea hotărârilor 
celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Conducătorii celor două partide 
frățești au discutat posibilitățile dez
voltării în continuare a relațiilor ro- 
mâno-cehoslovace în toate domeniile 
de activitate și au făcut un schimb 
de păreri asupra unor probleme ac
tuale ale vieții internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
Internaționale. Cu acest prilej a fost

evidențiată evoluția ascendentă a co
laborării economice, creșterea și di
versificarea an de an a schimburilor 
comerciale, lărgirea cooperării în 
producție. în timpul convorbirilor au 
fost examinate posibilitățile de ex
tindere continuă a colaborării econo
mice și tehnico-științifice româno- 
cehoslovace in concordanță cu Pro
gramul complex al adincirii și per
fecționării în continuare a colaboră
rii și dezvoltării integrării economice 
socialiste adoptat la cea de-a XXV-a 
sesiune a C.A.E.R. în acest scop, Co
misia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-cehoslovacă de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică și orga
nele centrale de planificare din cele 
două țări au fost însărcinate să în
tocmească un program privind fina
lizarea, incă in cursul acestui an. a 
unor acțiuni de cooperare bilaterală, 
care să fie incluse în planurile de 
dezvoltare economică ale Republicii 
Socialiste România și Republicii So
cialiste Cehoslovace și care să ducă 
la dezvoltarea substanțială a volu
mului relațiilor economice, corespun
zător potențialului economic și teh- 
nico-științific al celor două țări.

Vizita prietenească in Republica 
Socialistă Cehoslovacă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului • de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. schimbul de păreri al repre
zentanților celor două partide frățești 
au adus o contribuție importantă la 
aprofundarea în continuare a cola
borării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, bazată pe principiile 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar. în cursul con
vorbirilor s-a exprimat hotărirea 
comună de a dezvolta și în viitor 
schimburile de delegații și de expe
riență dintre cele două partide, de a 
intensifica legăturile dintre organi
zațiile de masă, de a extinde pe di
verse planuri relațiile româno-ceho- 
slovace în interesul întăririi prie
teniei și colaborării dintre popoarele 
celor două țări, al unității și coezi
unii țărilor socialiste, al cauzei pro
gresului și păcii in lumea întreagă.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, plină de cor
dialitate.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a reînnoit invitația ca o 
delegație cehoslovacă de partid și de 
stat, condusă de tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, să facă o vizită ofi
cială în Republica Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.
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ROMÂNIA — 
în comerțul mondial 

Realizarea integrală a planului de export

import, componentă esențială a prosperității 

economice

PE ȘANTIERUL UZINEI 
DE ALUMINĂ
DIN TULCEA

Probele de rodaj - înaintea 
termenului prevăzut

După cum se anunța in ziarul 
nostru din 21 feoruarie a.c., pe 
platforma industrială a noii 
Uzine de alumină și metale ne
feroase din Tulcea au început 
probele de rodaj la benzile 
transportoare și la celelalte u- 
tilaje de la gospodăria de ba
uxită. Intre timp, constructorii 
au predat, înaintea termenului 
prevăzut, stațiile de concasare 
treapta I și a II-a și au de
vansat alte lucrări.

BIHOR:

PRIMELE SUPRAFEȚE 
INSĂMÎNȚATE

în timp ce zăpada s-a așter
nut in straturi groase pe în
tinse suprafețe din diferite zone 
ale țârii, pe meleagurile jude
țului Bihor se anunță o pri
măvară timpurie. Acest lucru a 
permis mecanizatorilor și coo
peratorilor de la Salonta să in- 
sămințeze primele 50 de hec
tare cu plante furajere. Con
comitent, la cooperativa agri
colă de producție din Salonta. și 
la cele învecinate, au fost lua
te măsuri de semănare a tri- 
folienelor și a celorlalte culturi 
din prima urgență, avindu-se in 
vedere ca plantele să folosească 
mai bine umiditatea acumulată 
în sol.

(Agerpres)
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enara C.C. al P.C.R. din 28 februarie—2 martie
® „îmbunătățirea activității de export impune o atenție 

deosebită pentru ritmicitatea livrărilor și respectarea cu stric
tețe a condițiilor de calitate a produselor. Printr-o mai largă 
diversificare a sortimentelor cu calități tehnice superioare și cu o 
finisare exemplară, este necesar să fie ridicat gradul de competi
tivitate al tuturor mărfurilor românești destinate exportului. Tre
buie intensificată preocuparea pentru valorificarea superioară a 
produselor noastre pe piața externă".

® „Ministerele, centralele și întreprinderile au datoria să se 
preocupe cu mai multă atenție de dimensionarea judicioasă a im
porturilor, ținînd seama de faptul că in ultimii ani la o serie de 
produse de bază s-au înregistrat importante creșteri de prețuri. 
Este necesar să se acționeze cu fermitate în primul rînd pentru 
reducerea consumurilor specifice, pentru extinderea înlocuitorilor 
și valorificarea cît mai largă a resurselor de materii prime și 
combustibil existente în țară, inclusiv a deșeurilor".

1973 a indicat: ————
• „Este necesar ca centralele industriale și întreprinderile 

să-și exercite mai bine atribuțiile ce le revin în domeniul comerțu
lui exterior, desfășurînd o mai intensă activitate de prospectare 
a piețelor, elaborînd studii proprii de marketing, asigurînd adapta
rea rapidă a producției la condițiile pieței externe, intensificînd ac
țiunea de propagandă și publicitate, participarea la tîrguri și ex
poziții, contactele cu firme comerciale de renume internațional".

Din cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

produse cu calități teh-

sînt supuse aceste produse 
citeva săptămini sau chiar

mare parte ; 
satisfăcuți de stadiul 

cu contracte la unele

Stofele uni sînt 
solicitate, cu pre- 
în culorile roșu, 

bleu sau albastru :

piața sovietică au 
căutare piesele de

și pe această 
ro iul furnirului de

exlerni, cum 
apara- 

lămpile fluores- 
cu vapori de

S3

I
Ipe

I

D. M

de
pe

Si 
al
de 
li-

efectua și 
pentru a le 

în

expoziției de la 
din anul 1971. 

„Leningrad-1973"

Tn acest an. pe ansamblul unităților Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini-Unclte și Electrotehnicii, volumul exportului va spori 
cu 64,2 la suta comparativ cu realizările anului trecui, ponderea expor
tului ajungind, astfel, la 18,9 la sută din valoarea producției-marfă. 
Cum se acționează practic pentru diversificarea largă a tipodimensiuni- 
lor de mijloace tehnice, cu grad înalt de prelucrare industrială ? Ce 
măsuri s-au întreprins și se aplică in continuare în scopul creșterii 
competitivității tuturor produselor, adaptării rapide la cerințele și 
conjunctura pieței externe ? In legătură cu aceste sarcini pregnant 
subliniate la Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c., 
am avut o convorbire cu ing. ROMEO VLADOIANU, director general în 
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii, 
care — la început — ne-a spus :

— Mal întîi vreau să arăt că a 
erescut, in raport eu cererile la ex
port prevăzute inițial, volumul de 
mărfuri fabricate în unitățile noas
tre, produse bine cunoscute și apre
ciate de beneficiarii 
sint : motoarele electrice, 
tele de radio, 
cente și cele 
mercur, strungurile paralele, strun- 
gurlle-carusel, mașinile de frezat, 
diverse mașini pentru prelucrarea 
lemnului, locomotivele Diesel elec
trice și altele. De asemenea, pentru 
anul 1973 s-au oferit la export dife
rite produse introduse de puțin 
timp pe piața externă, dar privite 
cu interes deosebit de parteneri. 
Este vorba, intre altele, de mașinile 
de calcul electromecanice, mașinile 
electronice de facturat și contabili
zat, centralele telefonice „cross
bars", elementele de automatizare. 
Planul de export la produsele men
ționate este acoperit cu contracte 
în cea mai mare parte ; totuși 
nu sîntem 
asigurării 
produse.

— Ce _
• nice superioare oferă la export 

unitățile din această ramură ?
— Printre mijloacele tehnice cu 

un nivel superior de tehnicitate și 
prelucrare, deci cu o valoare mare, 
pe care le oferim pentru prirna.dată 
Ia export în acest an, se numără 
noi tipuri de strunguri paralele din 
familia S.N.A., cu performanțe mult 
îmbunătățite față de produsele li
vrate pînă în prezent, cîteva tipuri 
de mașini de rectificat, ca și mași-

piață", cum se spune, și cu frigide
rele pentru automobil. Urmărim, 
totodată. îmbunătățirea capacității 
de adaptare, la cerințele clienților, 
a producției de transformatoare e- 
lectrice mari.

— Care considerați că sînt, 
in principal, problemele ce tre
buie soluționate in ce privește 
diversificarea producției, a- 
daptarea ei operativă la cere
rile beneficiarilor externi ?

cărui profil de producție intră 
transformatoarele electrice, să cre
eze la Craiova un asemenea com
partiment.

Nu sîntem încă satisfăcuți nici de 
modul in care unele unități produ
cătoare răspund cerințelor unor be
neficiari în privința adaptării carac
teristicilor constructive și funcțio
nale ale produselor la anumite con
diții specifice, respectării termene
lor de livrare sau asigurării piese
lor de schimb. Se înregistrează în-

Acordăm o atenție deosebită ex
portului de frigidere cu compresor. 
Adaptarea rapidă a acestor produ
se la cerințele beneficiarilor — di
ferite de la o țară la alta — consti
tuie o problemă decisivă pentru 
sporirea vinzărilor de frigidere în 
străinătate. Ne preocupă, de aceea, 
creșterea operativității în ceea ce 
privește trimiterea de mostre de 
frigidere la organizațiile de control 
din țările in care se tratează vînza- 
rea de frigidere, intrucit încercările 
la care 
durează 
luni.

— O modalitate care și-a do
vedit eficiența in mărirea 
dului de adaptabilitate a 
ducției pentru export, în 
inovarea mai largă a noilor 
duse pe piețele externe, 
intensificarea acțiunilor de co
operare...

nile de frezat roți dințate, care au 
fost expuse Ia citeva tîrguri inter
naționale in anul trecut, stîrnind in
teresul specialiștilor și al oamenilor 
de afaceri. în vederea cunoașterii 
îndeaproape a acestor produse s-au 
luat măsuri pentru prezentarea lor 
la un număr sporit de manifestări 
internaționale, in primul semestru al 
anului 1973. în perioada imediat ur
mătoare vom oferi la export și 
strungurile automate monoax, a că
ror producție de serie se va realiza 
la noua uzină de strunguri din Tîr- 
goviște ; in același timp, „ieșim pe

tîrzierl și în răspunsul la cereri da 
ofertă privind livrările de mașini- 
unelte destinate unor state in care 
se folosesc tensiuni sau frecvente 
diferite în rețeaua electrică. Sînt 
cazuri cînd, datorită unor asemenea 

• intîrziarii se: pierd unele posibilități

vorbeam, înainte,
transformatoarele electrice mari. în 
acest domeniu, unde practic fiecare 
specificație tehnică solicitată de be
neficiari este diferită, pentru a răs
punde prompt solicitărilor ar fi ne
cesar să existe un puternic compar- . .
timent specializat, compus din pro- interesante de export. Pentru evita-
iectanți șl economiști, care să stu- rea in viitor a uiior asemenea si

tuații, ministerul nostru a stabilit 
măsuri in scopul creării de stocuri 
de echipamente electrice destinate 
maș: nilor-unelte, corespunzătoare
funcționării la diferite tensiuni și 
frecvențe.

. dieze temeinic cererile partenerilor ' 
străini și să elaboreze rapid ante
proiecte bine fundamentate. De alt
fel, urmează ca, in perioada ime
diat următoare, Grupul de uzine de 
aparataj și mașini electrice.

— Evident. Tocmai ținînd seama 
de aceste avantaje, depunem efor
turi perseverente pentru amplifi
carea cooperărilor economice, în 
producție, cu alte țări. Desfășurăm, 
în prezent, 17 acțiuni de cooperare, 
in baza cărora este asigurată livra
rea Ia export a peste 11 Ia sută din 
volumul total de mărfuri contrac
tate pînă acum. Dintre produsele 
care se exportă pe bază de acorduri 
de cooperare, amintesc locomotivele 
electrice, obiectivele foto, centrale
le telefonice ș.a. Continuăm trata
tivele cu un număr Însemnat de 
parteneri, prevăzindu-se finalizarea 
de noi acțiuni în legătură cu reali
zarea și exportul, în cooperare, de 
mașini-unelte pentru așchierea me
talului, mașini-unelte pentru pre
lucrarea lemnului, agregate frigori
fice, aparatură electrică și altele. 
Unele din aceste acțiuni urmează 
să se concretizeze în exporturi efec
tive încă in anul in curs, ceea ce 
corespunde nivelului superior de 
concepție, de dotare tehnică și ma
terială de care dispun uzinele noas-

Convorbire consemnată de 
Dan MATEESCU

CÎTEVA SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
La recenta plenară a C.C. al P.C.R. s-a pus un 

accent deosebit pe cunoașterea conjuncturii pieței 
externe, prospectarea in deplină cunoștință de 
cauză a acesteia, intensificarea acțiunii de partici
pare la tîrguri și expoziții internaționale. In con
textul unor asemenea imperative de stringentă 
actualitate, redăm opinia inginerului ION MIHUȚ, 
directorul Fabricii de mobilă din Dej, pe care o 
supunem atenției forurilor de resort, creatorilor și 
producătorilor de mobilă.

Țările socialiste sînt be
neficiari permanenți ai 
mobilei românești și, an 
de an, relațiile comerciale 
în acest domeniu se per
fecționează, contribuind la 
mărirea continuă a volu
mului de export pe aceste 
piețe. Dintre țările socia
liste, principalul beneficiar 
al mobilei românești este 
Uniunea Sovietică. De a- 
ceea, nu întîmplățor, din 
doi în doi ani, 
organizează in 
cină și prietenă 
mare expoziție 
românească de 
tare. în anul 
comun 
Camerei 
merț, 
loc spre sfirșitul lunii 
iulie, in orașul de pe Neva, 
Leningrad.

Dezvolți nd succesul deo
sebit al 
Moscova, 
expoziția .. 
se va organiza într-un nou 
și frumos pavilion. în le
gătură cu această mani
festare, creatorilor și pro
ducătorilor de mobilă din 
țara noastră le revin sar
cini majore. Noi, cei ce 
lucrăm în fabricile de 
mobilă, sîntem conștienți 
că trebuie să prezentăm 
modele de Înaltă și ire
proșabilă ținută tehnico- 
funcțională, cu efecte es
tetice deosebite, care să 
exprime tot ce este 
mai bun și mai fru
mos în creația actuală de 
mobilă românească. De a- 
ceea, este de datoria fie
cărui lucrător din ateliere
le de creație (prototipuri), 
din unitățile de pe întreg 
cuprinsul țării, de a veni 
cu ceva nou la această ac
țiune, contribuind astfel la 
continua afirmare a mobi
lei românești pe plan mon
dial.La expoziția din Lemn-

România 
țara ve
cea mai 

de mobilă 
peste ho- 

acesta, de 
acord cu organele 

unionale de co- 
expoziția va avea 

spre sfirșitul

grad este așteptată o evo
luție de concepție, care să 
învioreze procesul de es- 
tetizare a viitoarelor gar
nituri, să asigure mărirea 
gradului lor de complexi
tate tehnică și funcționali
tate adaptate la condițiile 
de folosire integrală a 
spațiului locuibil. Pe piața 
sovietică se bucură de o 
bună apreciere garniturile 
de mobilă complexe, ca
pabile să acopere necesi
tățile de decor interior ale 
apartamentelor cu doua, 
trei și patru camere. La 
aceste piese de mobilier, 
superpozarea devine obli
gatorie, mai ales in condi
țiile locuințelor din blocuri, 
deoarece permite folosirea 
integrală a înălțimii libere 
a apartamentului.

Finisajul preferat 
piața U.R.S.S. la mobilă 
este luciul-oglindă. dar nu 
pot fi excluse, în totalitate, 
posibilitățile unor combi
nații reușite, in cadrul a- 
celeiași garnituri, ale fini
sajului luciu-oglindă și 
finisajului-mat Nu ar fi 
lipsită de interes ideea 
prezentării a două—trei
garnituri finisate mat-na- 
tur, folosindu-se efectul 
structurii și culorii natu
rale a lemnului. Cu mai 
mult curaj se cer intro
duse, in linia estetică a 
garniturilor, elementele cte 
mase plastice. în acest con
text, formele trebuie să 
corespundă exigențelor de 
natură estetică, fie prin 
decorații aplicate, fie prin 
noi elemente de impresie. 
Aplicațiile decorative și 
elementele structurale din 
masă plastică și poliester 
trebuie gîndite și selec
ționate in așa fel incit s.1 
imite perfect structura și 
culoarea lemnului.

Este cunoscut că mobila 
pe furnire de nuc se 
bucură de o cerere tot

mai largă, cu atit mai mult 
cu cit posibilitățile reale 
de satisfacere a solicitări
lor actuale in acest dome
niu sint 
în acest 
de noi 
sarcina 
spre înlocuitori 
(varietăți de nuci africani 
și altele), pentru care 
organele specializate pre
văd resurse. De asemenea, 
se pot folosi furnire exo
tice (makore, mahon ș.a.) 
in cantități mai mari, dar 
întotdeauna in varietate, 
băițuite, acestea fiind mai 
agreate. Pe. aceste modele, 
datorită uniformității de 
structură a furnirelor, se 
potrivesc de minune aplice 
din masă plastică, cate 
pot da un plus estetic și 
de eleganță mobilei, dimi- 
nuîndu-se 
cale 
nuc.

Pe 
mare 
mobilier in care se com
bină în mod armonios 
lemnul cu sticla, oglinzile 
fiind deosebit de căutate 
la vitrine și baruri. în 
ceea ce privește acceso
riile metalice, este nevoie 
de mai multă îndrăzneală 
și imaginație, generalizarea 
limitatorilor eu autofrî- 
nare fiind o necesitate, iar 
mîncrele și alte elemente 
de prindere să aibă un 
înalt grad de finisare. La 
tapițerii se preferă elasti
citate mai mare, comodi
tate sporită, iar în pri
vința pieselor de ședere 
(fotolii) sînt căutate mal 
ales acelea cu posibilități 
de asigurare a unui grad 
mare de mobilitate în în
căperi, 
foarte 
cădere 
verde, ------------ •
In aceste culori se preferă 
și stofele cu desene sau 
flori stilizate.

Acestea sînt numai citeva 
sugestii ț 
părerea 
ajuta la 
gătirilor 
expoziție 
pentru a 
prestigiul 
nești peste hotare.

dictate de resurse, 
sens, creatorilor 

modele le revine 
să se orienteze 

de nuc

și idei care, după 
noastră, ar putea 
definitivarea pre- 

pentru viitoarea 
« de la Leningrad, 
i spori și mai mult 

mobilei rotnâ-

Continuind seria articolelor consacrate explicării principalelor pre
vederi ale Legii cu privire la activitatea de comerț exterior, de coope
rare economică și tchnico-științiflcă a Republicii Socialiste România, 
in pagina de azi, tovarășul IOAN CROITORI), director adjunct in Mi
nisterul Comerțului Exterior, prezintă citeva aspecte esențiale in legă
tură cu aplicarea prevederilor legale referitoare la contractarea produc
ției destinate exportului.

Mai bine de jumătate 
producția de motoare electrice 
a uzinei * j:~
Timițoaru 
peste 30 de țări. Colectivul u- 
zinei s-a angajat să depă
șească în 1973 pianul maximal 
la export cu 1,5 la sută. In 
primeie două luni aie anului 
prevederile contractelor 
chelate cu beneficiarii de peste 
hotare au fost nu numai înde
plinite, ci și depășite ca peste 
200 000 lei valută. în această 
perioadă a fost pregătită fa
bricația de serie a 7 tipuri noi 
de motoare electrice monofa
zate, cu parametrii telmico- 
tuncționali la nivelul standar
delor internaționale, care vor 
li livrate în întregime la ex
port.

Fotocronica noastră prezintă 
(de sus in jos), la locul lor de 
muncă, pe cițiva din fruntașii 
uzinei : Ana iliîgher, monta- 
toare, care se distinge prin lu
crările de calitate ce le execu
tă ; muncitoarea Constanța 
Filip, din sectorul unde se bo
binează motoare electrice ; 
maistrul principal Nicolae Nico- 
lau, efectuind un ultim control 
al motoarelor electrice — din 
care multe sînt destinate ex
portului.

„Electromotor" din 
este exportată în

în

Foto : S. Cristian

deosebită importanță tn an
samblul operațiunilor care intervin 
in schimburile comerciale cu străină
tatea are acțiunea de contractare a 
mărfurilor J*  export. în acest do
meniu, legea de comerț exterior pre
vede expres obligațiile ce revin di
feritelor organisme ce au sarcini de 
export. Astfel, la articolul 22 al le
gii se arată : „Unitățile 
cu activități de comerț 
potrivit obiectului lor 
următoarele atribuții 
...punctul b) realizarea 
sarcinilor (le export șl 
planului de încasări și 
Iuti, încheierea nemijlocită de con
tracte externe sau participarea la 
încheierea contractelor externe de 
către unitățile autorizate să desfă
șoare activități de comerț exterior". 
Este evident, deci, că fiecare între
prindere producătoare trebuie să se 
ocupe îndeaproape de contractarea 
mărfurilor destinate exportului, atit 
în situația cind intră direct în rela
ții cu piața externă, cît și atunci 
cînd iși realizează activitatea de co
merț exterior prin intermediul cen
tralei de resort sau al unei unități 
specializate de comerț exterior.

Pentru a-și asigura comenzile 
la beneficiarii de peste hotare 
perioade cît mai lungi (in vede
rea încheierii de contracte), uni
tățile producătoare trebuie să pros
pecteze sistematic piețele externe, sâ 
promoveze raporturi de cooperare cu 
întreprinderi și firme din alte țări, 
să-și adapteze producția in mod 
operativ, potrivit cererilor și tendin
țelor de pe piața internaționali. 
Dispunind din timp de un portofo
liu bogat de comenzi din partea be
neficiarilor externi, cunoscind in 
mod nemijlocit clauzele contractuale, 
unitățile productive exportatoare pot 
perfecta contracte avantajoase, iși 
pot organiza activitatea în condiții 
optime, asigurînd, în final, onorarea 
riguroasă a obligațiilor asumate, 
creșterea volumului și eficientei ex
portului.

Viața demonstrează că majoritate» 
unităților producătoare de mărfuri 
pentru export din țară și-au or
ganizat în mod corespunzător acti
vitatea in acest domeniu și parti
cipă, în prezent, cu succes la acțiu
nea de contractare. Notăm că. pină 
la data de 20 februarie a.c, și-au aco
perit integral sau în cea mai mare 
parte, cu contracte externe, sarcinile 
de export pe anul 1973, Grupul de 
uzine constructoare de mașini din 
Reșița, Centrala industrială de auto
camioane și tractoare din Brașov, 
Grupul de uzine pentru fabricarea 
rulmenților, tot din Brașov, Centrala

economice 
exterior au, 

de activitate, 
principale : 

Integrală a 
import și a 
plăți in va-

Industrială de mașini și materiala 
electrice din Capitală, Centrala in
dustriei bumbacului ți altele. Paralel, 
se duc tratative și se încheie con
tracte pentru anul 1974, precum și de 
lungă'durată. Sînt exemple care tre
buie, «ă determine eforturi stărui
toare și in alte unități economice, în 
vederea perfectării de contracte ex
terne pentru întregul an 1973.

în vederea perfecționării, în con
tinuare, a activității de contractare, 
considerăm necesar să facem unele 
precizări in legătură cu anumite pre
vederi legale referitoare la aceste 
operațiuni, prevederi cărora, uneori, 
li se dă o interpretare eronată. Des
pre ce este vorba ? La articolul 24, 
litera „e“. din legea comerțului exte
rior, se stipulează că „întreprinderile 
de comerț exterior pot 
cumpărări de mărfuri, 
vinde pe contul lor Ia export", 
asemenea împrejurări, pe de o par
te, unele unități producătoare, care 
livrează mărfuri ce urmează să fie 
exportate prin intermediul, mai 
precis, pe contul întreprinderilor de 
comerț exterior, consideră că sarcina 
de a asigura contractele externe ar 
reveni exclusiv întreprinderilor de 
comerț exterior respective — și. ca 
atare, nu acționează hotărît in vede
rea perfectării acestora. Pe de altă 
parte, o serie de întreprinderi de co
merț exterior nu atrag — în astfel 
de cazuri — unitățile producătoare 
la prospectarea piețelor, la tratati
vele comerciale ți Ia încheierea con
tractelor pentru export. S-au semna
lat cazuri cind unitățile producătoare 
nu cunoșteau prețurile externe la 
care s-a vindut marfa produsă de 
ele, deoarece întreprinderile de co
merț exterior nu le informaseră, mo- 
tivînd că... rentabilitatea operațiunii 
privește numai unitatea de comerț 
exterior, întrucl.t marfa se cumpără 
și se valorifică „pe riscul și în con
tul său". în ambele cazuri, implica
țiile se răsfrîng asupra creșterii vo
lumului și eficientei exportului, 
în general, deoarece unitatea pro
ducătoare este astfel lipsită de 
posibilitatea de a cunoaște cerințele 
pieței externe. sortimentele care 
asigură o rentabilitate mal ridicată 
și nu țtie cum să-și adapteze pro
ducția pe viitor, să o modernizeze 
ș.a. Or. așa cum prevede Legea co
merțului exterior, întreprinderea pro
ducătoare trebuie să aibă un rol cen
tral, activ, in acțiunea de contrac
tare, indiferent de forma de contract 
de comerț exterior practicată : con
tract de comision, rabat sau livrări 
pe contul unităților de comerț exte
rior.

PROSPECT COMERCIAL

Ne-am notat pentru dv., stimați 
cititori, citeva nume. Iată-le : 
„Electronum", „Imagrex", „Ime- 
co“, „Mașinimport", „Mașinexport", 
„Faur" ș.a. Toate sînt întreprinderi 
românești de comerț exterior. Care 
este obiectul concret al activității 
lor t Cine sînt, in ultimă instanță, 
beneficiarii finali ai operațiunilor 
de export-import pe care le efec
tuează aceste întreprinderi ? Dar 
principalii parteneri comerciali din 
străinătate ai acestor unități româ
nești specializate de comerț exte
rior ? Răspundem la aceste între
bări prin noua rubrică a paginii 
noastre. începem cu prezentarea 
ÎNTREPRINDERII DE COMERȚ 
EXTERIOR „TEHNOIMPORT". A- 
mănunte ne oferă directorul aces
tei unități, TUDOREL HARABA- 
GIU.

— Mai intil, adresa întreprin
derii...

— Strada Doamnei, nr. 5, Bucu
rești.

— Ce ne puteți spune despre do
meniul tranzacțiilor comerciale ex
terne pe care le efectuați ?

— Realizăm exportul și importul 
unor produse de mare diversitate 
-- de la avioane, elicoptere, echi
pament. piese de schimb și mate-

riale pentru aviație, echipament 
pentru fizica nucleară, pînă la apa
ratură de măsură mecano-energe- 
tică, rulmenți, bile, ace și role pen
tru rulmenți, aparate pentru anali
za gazelor, aparate geofizice, echi
pament pentru defectoscopie 
materiale fotosensibile și multe 
tele. Dintre grupele principale 
produse românești, pe care le 
vrăm și oferim la export, mențio
năm în mod deosebit : rulmenți de 
diferite tipuri, avioane, aparate op
tice, aparate medicale, aparate de 
măsură și control, biciclete. Ilus
trativ pentru diversitatea și volu
mul activității intreprinderii noas
tre este că, in acest an, bunăoară, 
derulăm’ 14 000 contracte de import 
și export.

— Cu care beneficiari din țară 
întrețineți relații de export șl im
port ? Cu cite firme străine lucrați ?

— Pe baza contractelor cu comi
sion, încheiate în prealabil, servim 
108 beneficiari din țară. Dintre a- 
ceștla fac parte majoritatea centra
lelor industriale din industria con
strucțiilor de mașini și din industria 
metalurgică, dar și din celelalte ra
muri productive. Pentru a efectua 
operațiile de export sau de 
import, lucrăm cu peste 2 000 de

fîrme străine, din țări de pe toate 
continentele. În țările cu care În
treprinderea noastră are un volum 
mai mare de schimburi comerciale 
— U.R.S.S., R.D.G., Cehoslovacia, 
Poio.nia, R. F. Germania, Franța, 
Austria, Spania, Argentina — dis
punem de reprezentanți permanent! 
ce pot fi contactați prin agențiile 
economice române în aceste țări, 
reprezentanți a căror sarcină este 
să contribuie la asigurarea u- 
nei derulări optime a relațiilor de 
export șl import cu firmele parte
nere. În acest an vom participa la 
14 tîrguri internaționale de mare 
anvergură, ceea ce, sperăm, va asi
gura extinderea tranzacțiilor noas
tre comerciale și cu alte firme 
străine.

— O ultimă întrebare : care este 
dinamica volumului activității în
treprinderii „Tehnoimport" ?

— În anul 1970, aceasta a Înregis
trat o creștere de 53 la sută față de 
1965, iar in acest an, in comparație 
cu 1970, valoarea export-importului 
realizată de unitatea noastră va 
spori cu peste 30 Ia sută, în condiții 
de eficiență economică superioară.
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Primire călduroasa fa mma Îesfa-Stnsmce

La Intreprinderoa d*  aparataj pentru telecomunicații și telefonie Tesla- 
Strasnica

PRAGA 7. — Corespondentul
Agerpres, Constantin Prisăcaru, 
transmite > Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
fost, în cursul dimineții de 
miercuri, oaspetele colectivului 
întreprinderii de aparataj pentru 
telecomunicații și telefonie Tesla- 
Strasnice din Praga.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de 
Vasil Bilak, membru al Prezidiu
lui, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., precum 
și de ambasadorul României la 
Praga, Teodor I-Iaș.

La intrarea în această impor
tantă întreprindere a industriei 
electrotehnice cehoslovace, condu
cătorul partidului și statului nos
tru a fost întîmpinat de Antonin 
Kapek, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Praga al P.C.C., de repre
zentanți ai muncitorilor ingineri
lor și tehnicienilor, ai conducerii 
și organizațiilor de partid și ob
ștești.

însoțit de directorul general al 
întreprinderii, Ladislav Marysko, 

Un călduros rămas bun de la locuitorii capitalei cehoslovaca

de specialiști, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat principalele 
sectoare de asamblare, unde i-au 
fost prezentate procesele de fabri
cație a produselor de bază ale în
treprinderii. în dialogul purtat 
cu conducătorii secțiilor vizitate, 
cu lucrători ai fabricii, secretarul 
general al partidului s-a interesat 
de modul în care cercetarea știin
țifică sprijină efortul de ridicare 
continuă a parametrilor de calitate 
a producției, de relațiile existente 
între această unitate productivă și 
direcția generală coordonatoare.

Apoi, în pavilionul administra
tiv al întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îmoreună cu 
persoanele oficiale care îl însoțesc, 
s-a întîlnit cu colectivul de con
ducere, cu ingineri, tehnicieni și 
muncitori fruntași, cu reprezen
tanți ai organizațiilor de partid, 
de sindicat și tineret.

Directorul general al întreprin
derii a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul cald, to
vărășesc, al celor peste 3 000 de 
salariați, arătînd că în persoana sa 
salută pe reprezentantul de seamă 
al poporului frate român,' pe con
ducătorul unei țări care luptă 
pentru menținerea păcii în lume, 
pentru întărirea continuă a rela
țiilor dintre cele două țări și par
tide comuniste frățești.

Luînd cuvîntul, tovarășul CO @

Ceaușescu a spus!
„Doresc, în primul rînd, să ex

prim satisfacția mea și a tovară
șilor mei pentru faptul că, în ca
drul vizitei prietenești, neoficiale, 
pe care o facem în Cehoslovacia, 
la invitația tovarășului Gustav 
Ilusak, am avut posibilitatea să vi
zităm și întreprinderea dum
neavoastră. Aș dori să folosesc a- 
cest prilej pentru a vă saluta pe 
dumneavoastră și, totodată, pentru 
a adresa tuturor muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor din între
prinderea dumneavoastră un salut 
prietenesc din partea poporului ro
mân.

Am vizitat cu plăcere cîteva 
sectoare ale întreprinderii dum
neavoastră. Am constatat că pro
duceți aparatură de înaltă tehni
citate — și sînt bucuros că unele 
din aceste produse Ie exportați si 
în România. Sper însă că în vii
tor . vom trece la forme superioare 
de colaborare, în spiritul celor ce 
am convenit în discuțiile cu tova
rășul Husak și cu ceilalți tovarăși 
cu care am avut convorbiri. Pu
tem spune că, în cadrul acestor 
convorbiri am ajuns la o înțele
gere deplină cu privire la dezvol
tarea colaborării româno-ceho- 
slovace. Industria de aparatură și 
mijloace de automatizare de co
municații reprezintă o industrie 
pe care o dezvoltăm și noi — și 
dorim să realizăm în acest dome-

ÎNTlLNlRI
Cu prilejul vizitei pe care tovară

șul Nicolae Ceaușescu a intreprins-o 
în R.S. Cehoslovacă, tovarășul Ion 
Pățan, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
președintele părții române tn Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
cehoslovacă de colaborare economică 
și tehnico-științifică, s-a intilnit cu 
Vaclav Hula, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., vicepre
ședinte al guvernului R.S. Ceho
slovace, președintele Comisiei da 
Stat a Planificării, și Jan Gre
gor, vicepreședinte al guvernului 
R.S. Cehoslovace, președintele păr
ții cehoslovace în Comisia mixtă gu
vernamentală cehoslovaco-română de 

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia 

Tovarășului LUDVIK SVOBODA 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste Cehoslovace, doresc să vă 
mulțumesc încă o dată, in mod călduros, pentru ospitalitatea tovărășeas
că de care ne-am bucurat în timpul șederii in frumoasa dumneavoastră 
capitală.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile pe care le-am 
purtat vor contribui la întărirea in continuare a relațiilor de prietenie 
și a colaborării multilaterale dintre partidele și țările noastre, spre binele 
popoarelor român și cehoslovac, în interesul cauzei socialismului și 
păcii.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și poporului 
frate cehoslovac cordiale urări de noi succese în dezvoltarea economică 
și socială a țării, în opera de construcție a socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Roman 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

niu o colaborare cu dumneavoas
tră. Aș dorî, deci, ca vizita pe care 
am făcut-o astăzi în uzina dum
neavoastră să însemne un bun în
ceput pentru dezvoltarea unei largi 
cooperări în producție între între
prinderile noastre de specialitate.

Este de înțeles că ambele noas
tre țări, construind socialismul, 
sînt preocupate să-și dezvolte in
dustria pe baza tehnicii celei mai 
avansate, că, în acest context, dez
voltarea largă a colaborării, atît 
bilaterale, cit și cu alte țări socia
liste sau cu alte state reprezintă 
un factor de prim ordin pentru 
realizarea unui progres rapid și 
pentru ridicarea bunăstării po
poarelor noastre".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat colectivului uzi
nei noi succese în activitatea sa 
viitoare și și-a exprimat convin
gerea că între uzinele „Tesla" și 
întreprinderile similare din țara 
noastră se va dezvolta o colaborare 
tot mai largă.

în drum spre reședință, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale române au vizi
tat podul „Klement Gottwald", 
construit peste valea Nusle. în
drăzneață construcție, apreciată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
unește două dintre principalele 
cartiere ale orașului, făcînd legă
tura principalelor artere de circu
lație orășenească cu autostrada 
Praga—Brno—Bratislava, aflată în 
construcție.

DE LUCRU
colaborare economică și tehnteo- 
științifică.

Cu acest prilej au fost convenite 
măsuri pentru intensificarea cola
borării și cooperării economice, in 
spiritul înțelegerilor la care s-a a- 
juns în cadrul convorbirilor purtate 
in timpul vizitei între conducătorii 
celor două partide, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak.

De asemenea, tovarășul Ion Pă
țan a avut o întilnire cu Andrej 
Barcak, ministrul comerțului ex
terior al R.S. Cehoslovace, în cursul 
căreia au fost examinate măsurile 
pentru dezvoltarea în continuare a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

La aceste întilniri a participat to
varășul Vasile Pungan, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

prind înființarea si fiinctionarea
Consiliului pentru problemele 
organizării economico-sociale

Potrivit hotărîrii recentei plenare a C.C. al P.C.R. se su
pune dezbaterii publice proiectul de LEGE privind înfiin
țarea și funcționarea Consiliului pentru problemele orga
nizării economico-sociale.

Observațiile, propunerile și sugestiile oamenilor muncii 
ie marginea proiectului supus dezbaterii vor fi trimise pînă 
a data de 15 martie 1973 la Direcția juridică a Consi- 
iului de Stat.

Ținînd seama de importanța acestei legi, „Scînteia" 
pune la dispoziția cititorilor, a tuturor cetățenilor, o rubrică 
permanentă consacrată acestei dezbateri.

Dezvoltarea economico-socială a 
țării impune promovarea consec
ventă a formelor și metodelor ști
ințifice de organizare și condu
cere a tuturor domeniilor de ac
tivitate, în funcție de schimbă
rile cantitative și calitative ce in
tervin în viața societății, de ex
periența dobîndită și de sarcinile ce 
urmează să fie indeplinite.

Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român din iulie 1972 a 
hotărît înființarea unui organism 
care să îndrume — tn mod unitar — 
organizarea economico-socială. să 
elaboreze norme și criterii pentru 
perfecționarea acestei activități.

ÎN . VEDEREA APLICĂRII PRE
VEDERILOR HOTĂRÎRII CONFE
RINȚEI NAȚIONALE A PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN, MAREA 
ADUNARE NAȚIONALĂ A REPU
BLICII SOCIALISTE ROMANIA 
ADOPTA PREZENTA LEGE.

CAPITOLUL I
Dispoziții general©

Art. 1. Se Înființează Consiliul 
pentru problemele organizării eco
nomico-sociale. organ de partid și 
de stat sub îndrumarea directă a 
Comitetului Central al P.C.R.. a Con
siliului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri, avînd sarcina de a asigura 
înfăptuirea politicii partidului și 
statului în domeniul organizării eco
nomico-sociale.

Tn acest scop, consiliul elaborează 
— într-o concepție unitară — direc
tive pentru perfectionarea activității 
organelor centrale și locale ale pu
terii și administrației de stat, a uni
tăților economice și social-culturale.

Consiliu! urmărește valorificarea 
experienței activității de partid și de 
stat, a cadrelor de specialitate, în 
vederea perfecționării continue a or
ganizării economico-sociale.

Art. 2. Consiliul pentru proble
mele organizării economico-sociale 
coordonează și îndrumă activitatea ce 
se desfășoară în acest domeniu de 
către ministere, celelalte organe cen
trale și locale ale administrației de 
stat, precum și de unitățile subor
donate acestora, pentru simplificarea 
relațiilor dintre ele. raționalizarea or
ganizării, evitarea paralelismelor, 
creșterea operativității și sporirea e- 
ficienței întregii munci de condu
cere.

De asemenea, consiliul face propu
neri — corespunzătoare sferei sale de 
atribuții — pentru perfecționarea ac
tivității organelor de partid, a orga
nizațiilor de masă și obștești, urmă- 
rindu-se organizarea rațională a aces
tora, în strînsă concordantă cu mo
dul de organizare a activității pe li
nie de stat.

Art. 3. Consiliul pentru problemele 
organizării economico-sociale urmă
rește aplicarea botărîrilor de partid 
și de stat, precum și a altor acte 
normative în vigoare, in domeniul 
său de activitate.

Art. 4. Consiliul pentru problemele 
organizării economico-sociale răspun
de față de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român. Consi
liul de Stat și Consiliul de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România pen
tru întreaga sa activitate.

CAPITOLUL II
Atribuții

Art. 5. în întreaga sa activitate. 
Consiliul pentru problemele organiză
rii economico-sociale se preocupă de 
folosirea cit mai judicioasă a cadrelor 
de specialiști de care dispune econo
mia națională, reducerea la strictul 
necesar a personalului de adminis
trație și orientarea celor care se în
cadrează în muncă spre sectoarele 
producției materiale.

Art. 6. Consiliul face propuneri și 
ia măsurile care se impun — în 
limitele competențelor sale — pentru 
ca activitatea economico-socială a 
țării să se desfășoare în unități orga
nizate cit mai judicios — pe baza 
principiilor moderne de conducere — 
eliminindu-se paralelismele și verigile 
intermediare, realizînd în felul acesta 
o simplificare a organizării pe com
partimente distincte și a relațiilor 
dintre acestea.

Art. 7. Consiliul aprobă norme uni
tare și indicații metodologice, ne
cesare simplificării și raționalizării 
activității din unitățile economice, so
cial-culturale și instituțiile de stat, cu 
privire la :

— dimensiunile optime și structura 
tip a unităților ;

— constituirea, funcțiile și atribu
țiile diferitelor compartimente ;

— raportul dintre cadrele cu funcții 
de conducere și cele de execuție ;

— regulamentele de organizare și 
funcționare.

Consiliu] elaborează, Împreună 
cu organele de resort, organi
grame model ale diferitelor ti
puri de unități economice și 
instituții social-culturale, în funcție 
de profilul și mărimea acestora.

De asemenea, consiliul poate li 

împuternicit să aprobe și alte ele
mente cu caracter normativ și de 
directivare pe probleme specifice 
domeniului său de activitate, in li
mitele hotărîte de Consiliul de Mi
niștri,

Art. 8. Consiliul verifică și urmă
rește modul în care ministerele, ce
lelalte organe centrale și locale, pre
cum și unităfile lor în subordine 
respectă dispozițiile legale in do
meniul organizării, ia măsuri pen
tru încadrarea în normele stabilite.

Art. 9. In exercitarea atribuțiilor 
sale. Consiliul pentru problemele 
organizării economico-sociale elabo
rează propuneri cu privire la :

a) Perfecționarea pe baza unor 
principii unitare a cadrului organi
zatoric de ansamblu al organelor 
centrale și locale ale puterii și ad
ministrației de stat, în vederea sim
plificării sistemului de legături și 
relații dintre acestea, precum și a 
eliminării paralelismelor între atri
buțiile diferitelor organisme social- 
economice.

b) îmbunătățirea formelor și me
todelor de conducere de către partid 
a organelor centrale și locale ale 
puterii și administrației de stat, a 
unităților economice și social-cultu
rale. precum și a organizațiilor de 
masă și obștești, in scopul îmbină
rii tot mai sfrinse a activității aces
tora, al delimitării sferei de preocu
pări și al modalităților de lucru ala 
fiecărui organism social-economic.

c) Perfecționarea structurilor orga
nizatorice ale organizațiilor de masă 
și obștești ; elaborarea de norme re
feritoare la atribuțiile, răspunderile 
și competentele organizațiilor de ma
să și obștești pe diferite niveluri.

d) îmbunătățirea structurii minis
terelor și celorlalte organe centrale 
și locale ale administrației do stat, 
precizarea rolului, atribuțiilor și sar
cinilor ce revin acestora, precum și a 
modului lor de funcționare în vede
rea eliminării paralelismelor și a unei 
mai bune precizări a competențelor 
și a dreptului de decizie : norme și 
criterii unitare pentru stabilirea 
structurilor organizatorice și a numă
rului maxim de posturi din aparatul 
organelor centrale și locale ale ad
ministrației de stat.

e) îmbunătățirea organizării și a 
modului de funcționare a centrale
lor. întreprinderilor și altor unități 
socialiste pe baza studiilor întocmite 
de ministere și celelalte organe cen
trale, și locale ale administrației de 
stat.

f) Rolul, competențele, atribuțiile, 
modul de organizare și funcționare 
ale consiliilor de conducere și birou
rilor executive ale ministerelor și ce
lorlalte organe centrale ale adminis
trației de stat, consiliilor, comitetelor 
și adunărilor generale ale oamenilor 
muncii, precum și ale altor organe de 
conducere colectivă din unitățile so
cialiste ; in stabilirea acestor norme 
se va urmări aplicarea cu strictețe 
a principiului centralismului demo
cratic. paralel cu lărgirea autonomiei 
organelor de conducere colectivă și a 
democrației economice.

Art. 10. Consiliul avizează proiecte
le de acte normative privind înființa
rea sau reorganizarea activității or
ganelor centrale și locale ale puterii 
și administrației de stat, precum și 
alte proiecte de acte normative care 
cuprind probleme din domeniul său 
de activitate.

Art. 11. Consiliul coordonează ac
țiunile întreprinse de ministere, ce
lelalte organe centrale și locale in 
domeniile : realizării și introducerii 
sistemelor de conducere cu mijloa
ce de prelucrare automată a datelor; 
concentrării mijloacelor de calcul e- 
xistente, precum și a specialiștilor 
care lucrează in acest domeniu : re
ducerii volumului de muncă admi
nistrativă ; face propuneri corespun
zătoare in aceste dome.nii Consiliului 
de Miniștri : colaborează cu organe
le centrale de sinteză economică la 
perfectionarea sistemului informa
țional economico-social.

Art. 12. Consiliul organizează con
trolul aplicării reglementărilor din 
domeniul său de activitate ; exami
nează periodic modul în care minis
terele, celelalte organe centrale și lo
cale ale administrației de stat își în
deplinesc atribuțiile ce le revin în 
domeniul organizării în cazul cînd 
sînt necesare măsuri de competența 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Secretariatului C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat sau Consiliului 
de Miniștri, face propuneri în acest 
sens.

Consiliul organizează, împreună cu 
ministerele și celelalte organe cen
trale și locale ale administrației de 
stat, studierea, experimentarea, ex
tinderea și generalizarea metodelor 
moderne de organizare ; analizează 
periodic rezultatele obținute.

Art. 13. In îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin, consiliul coordonează 
din punct de vedere metodologic 
activitatea compartimentelor de or
ganizare și control din cadrul minis
terelor și celorlalte organe centrale 
ale administrației de stat și stabi
lește, împreună cu organele centrale 
Interesate, măsurile ce se impun 
pentru îmbunătățirea muncii.

Art. 14. Consiliul pentru proble
mele organizării economico-sociale 

îndeplinește orice alte atribuții sta
bilite de Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri.

CAPITOLUL III 
Organizare 

și funcționare
Art. 15. Consiliul pentru proble

mele organizării economico-sociale 
este organ deliberativ, care hotă
răște în problemele generale privind 
atribuțiile sale.

Art. 16. Consiliul este alcătuit din 
reprezentanți ai organelor central i 
și locale care au sarcini în domeniul 
organizării activității economico-so
ciale. De asemenea, fac parte din 
consiliu activiști de partid, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, con
ducători de centrale. întreprinderi, 
institute de proiectări și cercetări, 
cadre din învățămîntul superior.

Componenta consiliului .se aprobă 
de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Art. 17. Consiliul pentru proble
mele organizării economico-sociale 
este condus de un președinte.

Președintele consiliului este un 
secretar al C.C. al P.C.R. Președin
tele Consiliului pentru problemele 
organizării economico-sociale este 
numit de Consiliul de Stat.

Tn activitatea sa. președintele con
siliului este ajutat de un prim-vice- 
președinte și un vicepreședinte, care 
vor avea muncă permanentă la con
siliu. Primul-vicepreședinte participă 
la ședințele Consiliului de Miniștri. 
Vicepreședintele este și director ge
nerai ai Institutului Central pentru 
Sisteme de Conducere cu Mijloace 
de Automatizare.

Președintele, prim-vicepreședintele, 
vicepreședintele și șefii d<ș comisii 
ale consiliului formează biroul exe
cutiv al Consiliului pentru proble
mele organizării economico-sociale.

în îndeplinirea sarcinilor] ce-i re
vin, Consiliul pentru problemele or
ganizării economico-sociale are un 
secretariat permanent.

Art. 18. în vederea analizei sau 
studierii unor probleme de mare 
complexitate sau care interesează ac
tivitatea mai multor ministere, bi
roul executiv al consiliului poate 
constitui colective de lucru cuprin- 
zind specialiști din secretariatul teh
nic. precum și specialiști din orice 
domeniu și sector de activitiate, de
semnați cu acordul conducătorilor 
organelor sau unităților de care a- 
parțin ; biroul executiv poa!te stabili 
ca elaborarea unor norme ] sau cri
terii unitare, precum și a unor studii 
și propuneri privind organizarea eco- 
nomico-socială, să se facă de către 
ministere, alte organe centrale sau 
locale ale administrației de stat, pre
cum și de organizații de masă și 
obștești.

Ari. 19. Consiliul pentru problemele 
organizării economico-sociale se or
ganizează pe comisii de specialitate, 
alcătuite din membrii consiliului și 
din specialiști din cadrul secretaria
tului acestuia, astfel :

a) Comisia pentru organizarea acti
vității economice :

b) Comisia pentru organizarea actlț 
vității social-culturale ;

c) Comisia pentru coordonarea pro
blemelor de organizare.

Componența comisiilor de specia
litate se stabilește de Consiliul pen
tru problemele organizării econo
mico-sociale.

Ari. 20. Institutul Central pentru 
Sisteme de Conducere cu Mijloace de 
Automatizare și centrele teritoriale 
de calcul electronic ale acestuia trec 
din subordinea Consiliului Național 
pentru Știință .și Tehnologie in sub
ordinea Consiliului pentru proble
mele organizării economico-sociale.

Act. 21. Atribuțiile organelor colec
tive de conducere ale Consiliului 
pentru problemele organizării econo
mico-sociale, ale comisiilor sale de 
specialitate, precum și ale unităților 
subordonate, se aprobă de biroul 
executiv al acestuia.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 22. Proiectele de acte norma
tive referitoare la organizarea și per
fecționarea administrației de stat, 
precum și a unităților economice și' 
social-culturale elaborate de Consi
liul pentru problemele organizării e- 
conomico-sociale se înaintează Con
siliului de Miniștri.

Art. 23. Pentru îndeplinirea atri
buțiilor sale, Consiliul pentru proble
mele organizării economico-sociale 
va lucra direct cu organele centrale 
și locale ale puterii și administrației 
de stat și cu organizațiile obștești, in 
problemele din domeniul său de ac
tivitate, in care scop acestea sînt o- 
bligate :

a) să aplice, In ramurile sau do
meniile de activitate pe care le coor
donează. criteriile, normele, normati
vele, indicațiile metodologice și alte 
măsuri de organizare, aprobate de 
consiliu ;

b) să ia măsuri pentru îndeplini
rea sarcinilor ce le revin din progra
mul de lucru stabilit de comun acord 
și aprobat de consiliu ;

c) să transmită consiliului datele 
și materialele necesare îndeplinirii 
atribuțiilor sale.

Consiliul va asigura o largă con
sultare și conlucrare cu organele 
centrale și locale de partid, precum 
și cu organizațiile de masă pentru 
elaborarea propunerilor și măsurilor 
din domeniul său de activitate.

Art. 24. Prevederile prezentei legi 
Intră in vigoare pe data de....................
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Rubrică realizată ds
Mihaî IONESCU

sesi- 
de con- 
reamin- 

forurilor 
obligația

PLAN 
strîns 

Materialelor 
extinderea

de re- 
cărămizilor de 

introducerea 
nou „trebuie", 
iată că. acor-

femeile, prezente in număr 
mare, sînt chemate să oar- 
mai activ, să-si exprime cu 
și competență opiniile, să

La Institutul 
țări Suceavs a 
ziție de grafică 
rite aspects ale
viața politică, economică ș! socială > 
județului.

"ă insist asupra deficiențelor intîl- 

„Lămîita" din Capitală (bomboana

din liantul talentului și hărniciei constructorilor, marile șl mul- 
zidurl noi intilnite pe cuprinsul țării Ia tot pasul. Iar 
în care este gospodărită și folosită cărămida, această unitate <le 
este firesc să constituie obiectul unei preocupări unanime șl per-

dată, tind controlăm unitățile 
de panificație din Buzău, con-

anul 
începutul unei largi acțiuni 

această privință (Deduc asta și 
scriem

Ia 
fost sancționată de 

„schimbarea locului de muncă". Unde? 
Tot in Sighet, tot barmană, dar... la un restaurant
mal mare și mai frumos”. (George Nedelcea — str. 
Unirii 40, Sighet).

...
restaurantul „Zahana" 

sesizat că barmana 
: la un litru de 

Rezultatul :

avansare. Ijl

FAPTUL
Cum se irosește, anual,

pentru 
neguțători

Recent, Arhivele centrale ale 
statului au intrat in posesia 
unui document Inedit, deosebit 
de prețios pentru studierea re
lațiilor comerciale ale țărilor 
române ia începutul secolului 
trecut. Este vorba de un firman 
de dimensiuni apreciabile (lung 
de 148 cm și lat de 51 cm), dat 
tn 1808—1809 de sultanul Meh
med și care se referă la privi
legiile acordate neguțătorilor 
europeni în Imperiul Otoman, 
inclusiv în Moldova și Țara 
Românească, aflate pe atunci 
sub suzeranitatea sa. De men
ționat, de asemenea, că firma
nul este ornat cu numeroase 
miniaturi, lucru, după cum se 
știe, rar întilni t la documen
tele scrise in limba turcă. 

Întâlnire 
buclucașă»

Vasile Hirdău, din comuna 
Românești (Dîmbovița), Gheor
ghe Ionifă, din Capitală (str. 
Lemnarilor 8) și Radu Cristea., 
din Fălticeni, s-au întîlnit în- 
timplător in bufetul „Expres" 
din Gara de Nord. Și, cum toți 
trei trăseseră zdravăn la mă
sea, nu intimplător, au început 
să se piște cu diverse epitete 
nu tocmai reverențioase. Mai 
intîi, scandalul a izbucnit intre 
V.H. și Gh.I. care se bombar
dau reciproc cu tot felul de in
jurii. R.C. vrind, chipurile, să-i 
împace, n-a găsit, altceva mai 
bun decit să apeleze tot la in
jurii. Zarva stivuită de cei trei 
n-a putut fi potolită decit la 
intervenția organelor de ordine, 
care i-au îndrumat rapid spre 
instanța de judecată. Aici, după 
judecarea procesului, toti 
au fost condamnați la 
luni închisoare.

Lecție 
tragică

Ion Pinzaru, feciorul 
sile, (amindoi muncitori 
șantierul nr. 51 al întreprinde
rii de construcții căi ferate 
Brașov, lotul Rupea) și Maria, 
care venise să-și vadă soțul și 
fiul tocmai din comuna Mi- 
clești (Vaslui), au plecat, înso
țiți de tînăru! Vasile Holuță, 
muncitor pe același șantier, să 
viziteze orașul Rupea. La în
toarcere, după un popas intr-un 
bufet, trecind pe lingă un bul
dozer parcat în șoșea, Vasile I 
Holuță (care nu se știe cum a I 
intrat în posesia cheilor lui) ‘ 
s-a urcat la volanul acestuia ■ 
împreună cu Vasile Pinzaru, I 
pentru a-I iniția în arta condu- | 
cerii. După ce i-a arătat cum 
se pornește și se oprește moto- I 
rul, l-a lăsat singur pe utilaj. | 
Vasile Pinzaru a pornit buldo- • 
zerul, dar, neput.îndu-1 stăpîni, I 
a accidentat mortal pe Maria I 
Pinzaru, mama sa, și pe Vasile | 
Holuță.

După 32 
de ani

Aglaia Cavași, in virstd 
38 de ani, din Satu-Mare 
că, pe cind era de 6 ani și ră
măsese fără părinți, avea o 
soră mai mică de care nu-și 
mai amintea insă in ce împre
jurări a fost despărțită. Dorind 
să o regăsească, s-a adresat 
organelor de miliție. Investiga
țiile întreprinse n-au fost 
zadar. De curind sora cea 
că, Maria, găsită in orașul 
a anunțat-o pe Aglaia cd 
dornică să o revadă.

De pe 
bicicletă 
la răcoare

înt.r-o seară tîrziu, loan 
banu, mecanic de întreținere Ia 
Fabrica de ciorapi și tricotaje 
din Sebeș, ieșea bine dispus 
din restaurantul nr. 2 din lo
calitate. Deodată, in timp ce 
încerca să urce pe bicicletă, a 
căzut. Atent, un lucrător 
miliție i-a venit. în ajutor, 
acest prilej s-a constatat 
I. Ciobanu avea asupra lui 
perechi de ciorapi, sustrași 
urmă cu cîteva ore din fabrică. 
Ulterior, la domiciliul său s-a 
găsit un adevărat depozit. A- 
cum, I.C. se va convinge că a- 
semenea ciorapi pot să țină nu 
numai de cald, ci și... de ră
coare.

Rînduri 
către doi
anonimi

„In după-amiaza zilei de 18 
iulie 1972 — ne relatează Ar- 
senie Neagu din satul Lacu 
lui Baban (Vrancea) — călăto
ream, cu căruța, împreună cu 
un copil al meu de 7 ani, pe șo
seaua dintre satele Tudor Vla- 
dimirescu—Hanu Conachi. La un 
moment dat, m-a prins o ploaie 
torențială. Am tras căruța lin
gă un copac, pe partea dreaptă 
a șoselei. Copacul a fost lovit 
de un trăznet, iar eu am fost 
aruncat la o distanță de cîțiva 
metri in stare de. inconștiență. 
Un șofer care trecea pe drum, 
văzînd cele intimplate, a oprit 
mașina și, împreună cu un pa
sager din cabină, a început 
să-mi facă respirație artificială. 
Datorită intervenției lor prom
pte eu sint astăzi in viată. Pe 
această cale aș vrea să le trans
mit sincere mulțumiri și, dacă 
va fi posibil, să-i cunosc, pen
tru că sint oameni de omenie".

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"

un Vaslui de blocuri*
Sîutem, in contemporaneitate, o țară a construcției și un popor de 

constructori. Vorbele a zidi și a înălța se conjugă, pe întreg cuprinsul 
României socialiste, an de an, zi de zi, clipă de clipă, la dimensiuni 
și ritmuri de însemnătate istorică. România — un șantier — este una 
dintre imaginile care ne-au consacrat și ne consacră în fața întregii 
lumi. Zidim edificii industriale, casc de locuit, lăcașuri de cultură și 
sănătate, de odihnă. Zidim în beton și metal. în sticlă și piatră, în lemn...

Dar, în mod firesc, simbolul acestui uriaș efort constructiv rămine 
cărămida. Adică, unitatea de ceramică simplă, datorată lutului, apei 
și focului, care, înmulțită Ia numărul milioanelor, Încheagă, din mor
tar și 
tele 
felul 
bază, 
manente. Pentru că...

Pentru că. dacă producția de cărămizi a cunoscut și cunoaște rit
muri de creștere mereu sporite, gospodărirea acestei producții 
prezintă, în schimb, lacune care nu pot fi trecute cu vederea. 
Iar problema nu este, din păcate, tie ieri, de alaltăieri. încă de acum 
doi ani „Scinteia" arăta, pe baza unor investigații ale căror concluzii au 
fost atestate de specialiști ai domeniului, că, datorită manevrării neco
respunzătoare, se irosește, anual, o cantitate de cărămizi egală cu nece
sarul construirii a... 10 000—12 000 de apartamente cu grad de
confort unu.

12 000 do apartamente ! Un adevărat orășel irosit din cauze, după 
cum s-a constatat, în nici un caz obiective. Era de presupus că o ase
menea situație, larg cunoscută de forurile răspunzătoare, va fi ncln- 
tîrziat ameliorată. Din păcate... Dar să nu anticipăm. Dăm cuvlntul co
legului nostru de redacțio Cristian 
apărut cu aproape trei ani In urmă In 
adesea pe traseele acestei probleme.

Antonescu, autor al articolului 
„Scinteia" ți, de atunci, prezent

— Ai întreprins, recent, o nouă 
Investigație în „problema cărămizi
lor". Ce concluzie ai tras ?

C. A : Aceeași ca și in urmă cu 
doi ani. Greu de crezut, dar și as
tăzi, în marea majoritate a cazuri
lor, cărămizile au parte de un tra
tament nemilos. Din ce cauză, se 
știe. încărcarea și descărcarea cără
mizilor se efectuează manual, ceea ce 
în condițiile de azi, ale unei circulații 
de mari proporții a acestor mate
riale, înseamnă un mod de lucru 
precar și neglijent. Pentru că, fără ‘ 
discuție, circuitul cărămizilor rămine 
așezat sub semnul intimplârii și, 
implicit, al șansei. Iată un exem
plu : anul trecut, la numărătoarea 
cărămizilor descărcate prin azvîrlire 
sau basculare in depozitul central 
al Trustului de construcții indus
triale di.n Timișoara. 75 000 de bucăți 
au fost cu „ghinion" : erau ciobite 
sau sparte. E o cifră 1 O cifră care 
însă nu și-a încetat „ascensiunea" 
nici pe șantierele trustului respec
tiv : în unele locuri, valoarea mate
rialelor degradate reprezenta un 
sfert din valoarea totală a celor pri
mite.

S-ar părea că nu mai este nevoie 
de comentarii... Totuși, am solicitat 
inginerului Damian Popescu, director 
general adjunct in Ministerul Con
strucțiilor Industriale, o precizare de 
ansamblu asupra acestui fenomen. 
Am aflat cifre pe care... le știam de 
mult : în decurs de un an, circa 12 
la sută din producția totală de cără
mizi a țării sc „prăpădește". Adică 
echivalentul a 10 000—12 000 de apar
tamente cu grad de confort 
Așadar, anual, cite un oraș de di
mensiunea Vasluiului, sacrificat pe 
altarul nechibzuinței. în fața acestei 
Risipe cu majusculă nu poți să nu 
te întrebi : cine o suportă și. mai 
ales, cine răspunde de aceste valori ?

— De întrebat ne-am mai întrebai 
și cu alte prilejuri și, trebuie s-o 
recunoaștem, practic n-am obținut 
mare’ lucru, deși „răspunsurile" erau 
și sint cunoscute.

C. A. : Și încă foarte bine. Se-știe, 
de pildă, că pagubele în „problema 
cărămizilor" nu sint numai cele le
gate de irosirea materialului. Ele 
sint mult mai numeroase și tot atit 
de serioase. Cind fiecare cărămidă 
este vinturată de colo-colo. prin 
zeci de miini, e firesc ca și randa
mentul unor importante efective de 
lucrători să coboare la nivelul aces
tui stil de activitate. Să nu uităm, 
apoi, imobilizarea mijloacelor de 
transport feroviar și auto, mijloace 
care zac literalmente prin stații sau 
in incinta șantierelor, pină la des
cărcarea cărămizilor, bineînțeles tot 
cu mina. Timp care locațiile

curg... în sfîrșiit, e de recunoscut că 
unele cărămizi parțial degradate 
sint folosite totuși. Dar cu ce preț ?

— Ceea ce spui acum constituie. 
In mare, o trecere în revistă a arti
colului scris in urmă cu doi ani. 
Chiar nu s-a schimbat nimic ?

C. A. : Cu mici excepții, situația 
e neschimbată. Mecanizarea trans
portului și manipulării cărămizilor 
n-a depășit prea mult faza intențiilor, 
rămînînd un deziderat neîmplinit al 
celor ce se ocupă sau lasă să se în
țeleagă că sînt interesați de rezol
varea acestei probleme.

— O afirmație destul 
care necesită argumente, 
„lasă să se înțeleagă ?“

C. A. : Să luăm ziarele
Iată ce

de gravă, 
Cum adică
„părții di

rect interesate". Iată ce citim în 
gazeta „Constructorul", nr. 1 122, din 
10 iulie 1971, adică la un an după 
articolul publicat in „Scinteia" : 
„Experimentările limitate făcute 
pînă acum demonstrează ce avantaje 
importante prezintă, sub raportul 
unei manipulări fără pierderi și cu 
consum redus de manoperă, meto
dele industriale de transport — în 
pachete pe palete, in containere — 
al cărămizilor. Iată de ce Ministerul 
Construcțiilor Industriale șl Consi
liul Uniunii Sindicatelor pe ramură 
și-au propus, printr-un PLAN DE 
ACȚIUNE, să colaboreze strîns cu 
Ministerul Industriei 
de Construcții pentru 
rapidă a acestor metode industria
lizate tie transport" (subl. ns.).

— După tonul ferm al articolului 
este de presupus că anul 1971 a 
marcat 
in 
din faptul că al ținut să 
PLAN DR ACȚIUNE eu majuscule).

C. A. : Deducție logică, dar, din 
păcate, neconfirmată de realitatea 
concretă. Pentru că, peste un an. mai 
precis în numărul 36. din 3 septem
brie 1972, al revistei „Viața econo
mică", tov. Valerian Vlădescu, direc
tor în Ba.hcă de Investiții, remarca 
într-un 'articol intitulat „Gospodări-' 
,rea rațională a resurselor materia
le" : „în vederea întăririi spiritu
lui gospodăresc pe șantiere se impune 
urgentarea aplicării pe scară largă a 
unor metode și mijloace 
avansate, îndeosebi in ce 
cărearea, descărcarea 
portul materialelor 
perisabile (cărămizile), 
paletizarea transportului 
poate diminua cele 10 la sută spar
geri care se înregistrează, 
grilă, in manipularea 
la producător pînă la 
în lucru". Deci, din 
Mai trece un timp și 
dînd un interviu gazetei „Construc

tehnice 
privește in
și trans- 

fragile șl 
Bunăoară, 

cărămizilor

torul", la data de 18 noiembrie 1972, 
ing. Mlhai Țenea, director tehnic al 
Trustului de construcții industriale 
București, spune textual : „Ne preo
cupă serios (subl. ns.) modernizarea 
depozitelor generale de materiale, în 
vederea introducerii mecanizării 
complexe a operațiilor de Incărcare- 
descărcare, acțiune in care avem in 
vedere și pachetizarea principalelor 
materiale. începutul in această direc
ție l-a și făcut Fabrica de cărămizi 
din Urziceni".

— In fine, un început de drum !... 
Iar asta nu e puțin lucru ; parafra
zând un vechi adagiu, putem spune 
că o primă cărămidă (salvată) este 
un început de viitor oraș.

— Da, dar acest început de drum 
durează, numai după informațiile 
mele, de peste 6—7 ani. Tot acest 
răstimp a fost presărat cu experi
mente izolate, cu ecou redus și cu 
urmări și mai reduse. Chiar In ca
zul Urzicenilor au mai rămas în 
suspensie nenumărate probleme teh
nice și organizatorice, fără de care 
nu se poate trece 3e pragul vorbe
lor. Prag „fatidic", pe care nu izbu
tește să-l treacă forul central al do
meniului : Centrala industrială a 
ceramicii de construcții și a marmu
rei. Preocupările el sînt „romantice" 
(ca să numim într-un fel o neglijen
ță incalificabilă). Studii după studii, 
apoi cîto o experimentare într-un 
colț sau altul al țarii. Cițiva delegați, 
cîțiva invitați — totul consumat 
intr-un cerc restrins. După experi
mentare fiecare pleacă așa cum a 
venit, iar cărămizile își continuă 
zborul nefast din mină-n mină, dună 
un procedeu valabil pe vremea... 
Meșterului Manole.

— Poate generalizarea metodelor 
Industriale <le transport necesită un 
timp mai îndelungat de pregătire, 
este mai dificilă de realizat, mai cos
tisitoare ?

C.A. : Nici una. nici alta. Din 
bumul-studiu (căci există și 
ceva), pe care l-am primit de la 

’centrala menționată, ca ecou al arti
colului publicat în „Scinteia" iii 
1970, se vede negru pe alb ce ușor 
pot fi ele realizate. Construcția dis
pozitivelor de transport nu consti
tuie nici o filozofie. De altfel, me
canizarea de care discutăm se aplică 
în străinătate de mulți ani. La noi 
se pune numai problema adaptării.

— Și, totuși, să rămînem pe teri
toriul concretului. Dc pildă, ce se 
poate spune despre costul dispozi
tivelor de mecanizare ?

C.A. :Că este de ordinul a citorv*  
mii de lei. Că asemenea dispozitive 
— grătare și rigle de lemn, furci 
de ridicat — pot fi produse in țară. 
Că, dacă luăm ad-litteram cele spuse

de autorii studiului, ele pot fi pro
duse „chiar de către producătorii de 
materiale de zidărie", adică fabri
cile de cărămizi. Mai mult, Centrala 
industrială a ceramicii de construc
ții .și a marmurei s-a angajat (e 
mult de-atunci 1) cn, prin persona
lul său de specialitate, să acorde 
documentație și asistență tehnică la 
execuția mijloacelor 
cării procedeului 
producător cît și pe 
mă crezi, dar este 
furnizorul acestor 
treprinderea de materiale de con
strucții „1 Mai" Bucov-Ploiești.

— Atunci, care sînt obstacolele 
reale ?

C.A. : Intre ele, nu cel mal neîn
semnat, modul cum este privită a- 
ceastă problemă atît din partea Mi
nisterului Economiei Forestiere șl 
Materialelor de Construcții, cit și a 
Ministerului Construcțiilor Industria
le. Mecanizarea transportului cără
mizilor impune un acord clar de 
ambele părți asupra detaliilor teh
nice ale acestei chestiuni, o viziune 
modernă asupra problemei, demon
strată prin fapte, nu prin vorbe. Nu 
poți urni o rachetă spațială folosind... 
pedale de bicicletă.

Ce propui ?•
C.A. : Să fim puși 

Informa cititorii, 
asupra a ceea e» 
(dar concret, nu ca studia sau ex
periment) in „problema cărămizilor 
Așteptăm.

Dar nu prea mult.

necesare apli- 
propus, atit ia 

șantiere. N-o să 
stabilit pînă și 

dispozitive : în-

în situația de a 
cit mai urgent, 

se întreprinde

Petre DftAGU

(Urmare din pag. I)

este

nisterele și alte instituții de ,
pentru a asigura participarea tot mai 
activă și mai competentă a femeilor 
la întreaga activitate de construcție 
socialistă. Obiectivul major al etapei 
actuale — îndeplinirea la nivel ma
ximal a planului pe 1973 și realizarea 
cincinalului înainte de termen — soli
cită din plin și aportul de energie, 
pricepere șl inițiativă al femeilor care 
lucrează in industrie, ca și in agricul
tură, în toate ramurile economiei 
naționale, tot astfel cum importan
te îndatoriri le revin femeilor din 
sfera comerțului și a servirii popu
lației, chemate să aducă o contribu
ție de seamă Ia îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de viață ale oame
nilor muncii.

încadrarea femeilor în diferite do
menii de activitate — proces ce se 
va accentua și mai mult în viitor, 
odată cu dezvoltarea generală a eco
nomiei și culturii, cu extinderea sfe
rei serviciilor — se conjugă cu crea
rea condițiilor care să le permită îm
binarea îndatoririlor profesionale cu 
preocupările familiale, mai ales cu 
cele decurgind din funcția de mare 
importanță socială a maternității. 
Tocmai in acest scop, actualul cin
cinal a prevăzut dezvoltarea rețelei 
instituțiilor de ocrotire și îngrijirea 
mamei și copilului, numai în acest 
an urmînd să fie date în folosință 
încă 12 800 de locuri in creșe și 11 800 
în grădinițele de copii. îmbunătățirea 
în continuare a condițiilor de mun
că și de viată ale femeilor, ușura
rea îndeletnicirilor lor casnice prin 
diversificarea rețelei serviciilor pu
blice, lărgirea sortimentelor de pro
duse alimentare, creșterea producției 
de aparate de uz casnic etc. — sint 
direcții in care trebuie să se acțione
ze cu mai multă perseverență.

Dezvoltarea economică si social- 
culturală a tuturor județelor și loca
lităților solicită participarea crescin- 
Qâ a cetățenilor la activitatea gos
podărească. Este un rodnic cimp de 
activitate pentru femei, atît pentru 
cele salariate, cit și pentru casnice, 
care, în virtutea calităților lor gospo
dărești. pot face mult pentru reali
zarea unor lucrări de interes obștesc 
— creșe, grădinițe și alte instituții 
sociale, pentru Înfrumusețarea car
tierelor, buna întreținere a locuințe
lor, extinderea spatiilor verzi, a 
locurilor de joacă pentru copii. Este 
necesar ca femeile să fie antrenate 
mai mult la activitatea echipelor de 
control obștesc — in domeniul apro
vizionării și servirii populației, in u- 
nitățile sanitare și de copii.

Procesul de continuă adîncire a de
mocrației socialiste ce are loc în 
țara noastră presupune în mod Im
perios și. totodată, creează condițiile 
pentru participarea activă, în formele 
cele mai variate, a maselor largi de 
oameni ai muncii la elaborarea și în-

făptuirea politicii interne și externe 
a țării, la conducerea treburilor ou- 
blice, a intregil noastre societăți. în 
adunările generale ale salariaților 
sau cooperativelor, In comitetele și 
comisiile oamenilor muncii. în or
ganele tocale și centrale ale nuteril 
de stat, 
tot mai 
ticipe și 
hotărire , ....
critice neajunsurile, să facă propu
neri constructive, ca autentic factor 
de concepție și decizie.

Consiliul național, comitetele și 
comisiile femeilor sînt in perma
nență preocupate de a-și spori con
tribuția la educarea politică, cultu- 
ral-știînțifică și morală a maselor de 
femei, Ia promovarea în rîndurile lor 
a principiilor eticii și echității so
cialiste. la dezvoltarea conștiinței 
lor socialiste. Acest lucru se impu
ne cu atit mai mult, in mod firesc, 
ținind seama de rolul și răspunde
rile imense ale temeli-mame in 
educarea tinerei generații ; fizio
nomia politico-morală a mamei, 
modelul de viață pe care il oferă 
sint hotăritoare pentru formarea co
piilor în spiritul dragostei de mun
că și invățătură. al cinstei și mo
destiei, al devotamentului față de 
patria socialistă și față de partid. 
Pregătirea femeilor, a mamelor, pen
tru creșterea și educarea copiilor, 
dezvoltarea simțului lor de răspunde
re pentru Întărirea familiei, ca nu
cleu de bază al societății, desfășu
rarea unor activități utile tn spriji
nul unităților de ocrotire a mamei 
și copilului sint tot atîtea preocu
pări, care se cer Încă accentuate, ale 
zecilor și sutelor de mii de activiste 
obștești, care fac parte din comite
tele și comisiile femeilor și din di
feritele colective ale acestora.

Creșterea rolului organizației fe
meilor în etaba actuală este marca-

Miercuri după-amiază au continuat 
în Capitală manifestările cultural- 
artlsnct dedicate Zilei internaționale 
a femeii. Desfășurate Intr-un cadru 
festiv adunările care au avut loc la 
Uzina de medicamente. Uzina de 
mașini electrice. Timpuri Noi. pre
cum și cele găzduite de casele de 
cultură ale sectoarelor 6 și 7 au sub
liniat Importanța crescîndă a rolului 
femeii în societatea contemporană

w
Femeile participante 

festivă 
amiază 
nicipiul 
prilejul 
oaspete 
tivității 
dovo — R. S. F. Iugoslavia, condusă 
de Bojana Iakovici.

Ia adunarea 
organizată miercuri după- 

la Teatrul popular din mu- 
Drobeta Turnu-Severin cu 

Zilei de 8 Martie au avut ca 
o delegație a Comitetului ac- 
sociale pentru comuna Kla-

© Ca să nu vorbim în vînt 
flecare 

întreprinderii 
statăm : calitatea necorespunzătoare a produselor, 
lipsă la gramaj, nerespectarea graficelor orare de 
aprovizionare a unităților periferice și multe al
tele. Dar observațiile noastre rămîn. aproape în
totdeauna, fără ecou. Cred că eficiența controlului 
obștesc ar putea spori simțitor dacă comisiile de 
control s-ar întilni periodic cu organele F.U.S. și 
conducerile unităților economice, pentru a fi trași 
la răspundere cei ce 
statările echipelor". 
Buzău).

acesto întreprinderi, cîțiva oorespondențl roagă 
„Scinteia” să transmită mulțumiri echipelor cetățe
nești pentru ajutorul dat. ceea ce facem cu multă 
plăcere.

ta și de activitatea pe care o des
fășoară in cadrul Frontului Unită
ții Socialiste, din care face parte, de 
participarea reprezentantelor sale in 
organismele de conducere colectivă 
ale unor instituții de stat, Ale altor 
organizații de masă, precum și de 
faptul că este consultată și are da
toria să-și spună cu matură chib
zuință cuvîntal cu privire la diferi
tele legi și acte normative care vi
zează viața și activitatea femeilor.

Trăind intr-o țară care se pronun
ță cu fermitate și acționează cu con
secvență pe arena internațională pen
tru colaborare și prietenie intre po
poare. pentru pace și destindere, pen
tru Instaurarea unor relații de ega
litate și respect între națiuni, pen
tru noi Ziua internațională a femeii 
reprezintă un nou și deosebit prilej 
de a ne exprima sentimentele de 
prietenie și solidaritate cu femeile 
din întreaga lume, in lupta pentru o 
viață demnă și liberă, pentru viito
rul fericit al copiilor. Ne reafirmăm 
calda noastră prietenie cu femeile 
din țările socialiste, de care ne lea
gă trainic comunitatea orinduirii so
ciale, Identitatea țelurilor și aspira
țiilor fundamentale. în același timp, 
ne exprimăm solidaritatea profun
dă cu femeile din țările în curs de 
dezvoltare din Africa, Asia, Ame
rica Latină, care militează pentru cu
cerirea sau consolidarea independen
ței țărilor lor, cu femeile din toate 
țările dornice să apere liniștea și 
pacea căminelor lor.

îndeplinindu-și cu răspundere a- 
tribuțiile ce-i revin, organizația fe
meilor din tara noastră este hotărîtă 
să-și aducă o contribuție tot mai 
însemnată la înfăptuirea politicii in
terne și externe a Partidului Comu
nist Român, expresie fidelă a inte
reselor și năzuințelor celor mai înal
te ale poporului nostru de pace, 
prosperitate și progres.

Cu același prilej au avut loc a- 
dunări festive la Galați, Tulcea, Alba 
Iulia și alte localități.

★

județean de proiec- 
fosf deschis' o expo- 

carc ilustrează dife- 
participări femei: la

★
în editura „Facla" din Timișoara a 

Apărut o tulegere de 'ersuri intitu
lată „O namă, lulce namă...", care 
Înmănunchează versuri lin creația 
lirică a unui număr de Aproape 100 
de scriitori români, clasici și contem
porani.

nesocotesc observațiile și eon- 
(Teodor Matei — pensionar.

Luați loc, luaji loc I E totul pregătit ca să 
puteți scrie liniștit în registru.

Desen de Eugen TARU

• Dorim o explicație. TOntroa- 
Iete efectuate de echipa noastră la magazinul ali
mentar cu autoservire de pe strada Donici (respon
sabil Stelian Seftiuc), la restaurantul „Miorița" nr. 
31 (responsabilă Elena Danu) și la bufetul nr. 36 
(responsabil Strul Naftuli) am depistat deficiențe 
deosebit ie ?rave. Cu toate acestea, O.C.L. Alimen
tara Vaslui director M. Cojan) nu a luat nici o mă
sură. Am dori să fie solicitată — in cadrul rubricii 
ziarului — conducerea organizației comerciale pen
tru a explica tăcerea sa“. (Eugen State și Vasile 
Rățoi — muncitori la Fabrica de mobilă Vaslui).

© Au încercat să ne „îmbuneze". 
„La unitatea Competrol nr. 8 din Lelea am consta
tat că gestionarul percepe cu 0,90 lei mai mult la 
fiecare butelie. La cîtva timp, văzînd că nu se ia 
nici o măsură, am mers la directorul PECO, tovară
șul Bădița. Dînsul ne-a reținut registrul de control 
și ne-a dat un ritul nou, promițind că va lua măsuri. 
După 3 șăptăminl ‘nsă, cind am revenit, am con
statat că nu se luase nici o măsură, în schimb uni
tatea fusese dotată cu... două registre. Probabil 
unul pentru echipele de control și unul pentru a 
fi prezentat forurilor ierarhice. La restaurantul 
„Șiretul", responsabilul l’ădurcanu a încercat să 
miluiască echipa de control oferindu-ne cite o 
masă, pentru a nu consemna în registru observa
țiile noastre critice. Două fapte separate, dar care 
denotă același lucru : încercările unor conducători 
de întreprinderi de a „reduce la tăcere" critlcile 
noastre" (Gheorghe Apostol salariat la fabrica 
Letea-Bacău).

® Mulțumiri publice echipelor de 
COîîtrOl. De I® Consiliul județean Brăila al Fron
tului Unității Socialiste am primit o scrisoare prin 
care ni se aduc la cunoștință citeva din rezultatele 
mai deosebite jbținute de Întreprinderile producă
toare prin iplicarea propunerilor echipelor de con
trol ibștesc. Sste vorba de întreprinderea de pa
nificație. 'abricile de confecții, de bere și sucuri, 
de '•antinele-re.staurant de la uzinele „Progresul" 
și „Laminorul" etc. în numele salariaților de la

® Să fie sancționați cel care în 
cearcă să influențeze controlul oh 
șîesc. ••N”m 
nite la cofetăria 
alterate puse in vînzare, o anumită cantitate de 
unt dosită, dezordine în păstrarea ambalajelor etc.), 
pentru că ’c-am consemnat pe larg în procesul ver
bal de constatare. De ce vă scriu atunci ? După e- 
feotuarea controlului, un cetățean s-a ținut scai de 
noi vreo sută de metri. încercînd să ne convingă să 
anulăm procesul verbal pe considerentul că res
ponsabilul cofetăriei este „om de treabă" (? !). Nu 
este pentru prima dată cind se intimida așa ceva — 
nu numai cu mine și nu numai la cofetăria „Lă- 
mîița". Propun, de aceea, organelor în drept să 
intervină ori de cile ori se semnalează asemenea 
incidente și să sancționeze pe așa-zișii „apărători 
ai omeniei", care ne împiedică în exercitarea man
datului de controlori obștești". (Dumitru Dobrescu 
— uzina „Vulcan" din Capitală).

• Să nu se repete povestea cu 
„Grădinița" șl la Baia Sprie. -în urma cu 
3 ani a fost adusă pentru unitățile de alimentație 
publică din Baia Sprie o mașină încărcată cu sticle 
de băuturi alcoolice, printre care și țuică de Za
lău. Cum tăria țuicii era necorespunzătoare au fost 
sesizate, pe loc, organele de control. Dar... de 3 
ani se tot cercetează cazul, iar noi găsim de fie
care dată sticlele in stoc. Sper să nu se lntîmple și Ia 
noi povestea de )a restaurantul „Grădinița" din 
București, unde, așa cum am citit la această rubri
că, băuturile diluate au fost pînă la urmă aruncate 
la canal pentru a face dispărută orice urmă asu
pra neregulilor tntîlnite de echipa de control” (Ște
fan Butta — Baia Sprie),

@ Sancționare cu, 
un control efectuat la 
din Sighetul Marmațlei am 
vindea cu lipsă la gramaj 
vin — o lipsă de... 200
sesizarea noastră, vinovata a 
T.A.P.L. cu...

cooperativa 
„Metalocasnica" din 
Capitală am primit 
următorul răspuns : 
„Verificînd cele sem
nalate la rubrica „Re
gistrul public al con
trolului obștesc" de 
autorul scrisorii, „Cum 
se ajunge la... supra- 

constatat 
meseria- 
încărcat 

16 lei la

preț“, 
că din 
șului a 
tariful 
chitanțele nr. 3022S și 
30230 Ca urmare : 1) 
responsabilii.' Dumi
trescu Nicolae a fost 
amendai cu suma de 
200 lei (chitanța 30001) 
și sancționat cu „ad
monestare publică" : 
2) cazul a fost pre
lucrat cu toți' respon
sabilii de unități. Pre

cizăm că la prima 
abatere similară, res
ponsabilul Dumitrescu 
Nicolae va fi deferit 
organelor de cercetare 
penală, în conformita
te cu prevederile art. 
138, lit. a din Legea 
19/1971".

Apreciind spiritul res
ponsabil în care a fost 
tratată la cooperativa 
„Metalocasnica" 
zarea echipei 
trol obștesc, 
tim tuturor 
vizate că au 
să răspundă la critici- 
le formulate de con
trolorii obștești prin 
intermediul rubricii de 
față.
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Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Malgașe, Didier Ratsiraka

Întîlnire la C.C. al P. C. R.

în cursul dimineții de miercuri, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Malgașe, Didier Ratsiraka. si 
persoanele oficiale care îl însoțesc în 
vizita in țara noastră au depus o 
coroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru .libertatea po
porului si a patriei, pentru socia
lism.

La Ministerul Afacerilor Externe 
au Început miercuri dimineața con
vorbirile oficiale între ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
$i ministrul afacerilor externe al Re
publicii Malgașe. Didder Ratsiraka.

La convorbiri participă din partea

Dineu oferit de ministrul afacerilor externe,
George Macovescu

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, împreună cu soția, a ofe
rit, miercuri, un dineu in onoarea 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Malgașe, Didier Ratsiraka, 
și a soției sale.

Au participat Bujor Almășan si 
Mihail Florescu, miniștri. Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Nicolae Giosan. 
președintele Academici de științe 
agricole și silvice.

Au luat parte persoanele oficiale 
care il însoțesc pe ministrul malgaș.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească, cei doi miniștri de externe 
au rostit toasturi.

Salutînd pe mii.islrul afacerilor 
externe al Republicii Malgașe, pe 
ceilalți oaspeți. GEORGE MACO
VESCU și-a manifestat convingerea 
că vizita lor în România va contri
bui la o mai bună cunoaștere intra 
cele două țări și popoare.

Exprimind dorința comună a po
poarelor malgaș și român de a dez
volta relații prietenești de colabora
re pe baza principiilor unanim re
cunoscute ale respectării independen
ței și suveranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului in tre
burile interne și avantajului reci
proc — a spus în continuare minis
trul român — guvernele țărilor noas
tre au încheiat acorduri de colabo
rare in domeniile schimburilor co
merciale, cooperării economice, tehni
ce și cultural-științiflce.

Folosesc această ocazie pentru a 
exprima hotărîrea guvernului Repu
blicii Socialiste România de a în
treprinde toate măsurile necesare 
pentru punerea in valoare a multi
plelor posibilități de a dezvolta in 
continuare această colaborare care 
corespunde pe deplin intereselor ce
lor două popoare, cit și cauzei no
bile a păcii și înțelegerii interna
ționale.

Ministrul George Macovescu a a- 
rătat că poporul român urmărește cu 
deosebit interes și multă simpatie 
realizările Republicii Malgașe pe 
drumul consolidării independenței 
sale naționale și a suveranității de 
stat, al valorificării resurselor natu
rale și umane și al creșterii nivelu
lui de trai al poporului malgaș. pre
cum și marile transformări înnoitoa
re care au loc în Africa si în alte 
continente.

în context, vorbitorul • spus : 
Țara noastră promovează relații tot 
mai strinse cu statele africane in
dependente, sprijină mișcările de 
eliberare națională ale popoarelor din 
Angola. Mozambic, Guineea—Bis
sau, Namibia și din alte teritorii 
aflate încă sub asuprire colonială, 
fiind solidară cu lupta lor împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului.

Vizita din anul trecut * * președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în 8 țări ale Africii, în- 
tîlnirile și convorbirile pe care le-a 
avut cu șefii acestor state și cu unii 
conducători ai mișcărilor de elibe
rare națională au constituit o ex
presie pregnantă a relațiilor de prie
tenie care leagă poporul român de 
tinerele state africane, a solidari
tății depline a poporului nostru cu 
lupta dreaptă a popoarelor din Afri
ca, pentru lichidarea definitivă •

a Radioteieviziunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
certul Orchestrei Simfonice a 
Radioteleviziunii. Dirijor : Iosif 
Conta — 20.
• Opera Română : Tannhttuecr
— 19.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : Travesti
— 20, (sala Studio) : Despre unele 
lipsuri, neajunsuri și deficiențe in 
domeniul dragostei — 20.
A Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill și indienii — premieră — 20. 
A Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Valentin și Valentina —
20,30.
a Teatrul Mic î Dragostea noastră
— 19,30.
A Teatrul «,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Stana — 15,30, Adio.

Cronica
Prima expoziție republicană a pro

fesorilor de arte plastice din invftță- 
mintul de toate gradele a fost inau
gurată. miercuri, la sala Dalles din 
București. Ea reunește cîteva sute de 
exponate — picturi, sculpturi, lucrări 
de grafică — de o mare varietate te
matică și științifică. între profesorii 
expozanți cităm și numele unor bine- 
cunoscuți artiști : Corneliu Baba, 
Alexandru Ciucurencu, Brăduț Cova- 
liu, Ion Sâliștcanu, Gheorghe Șaru, 
Lucian Murnu, Mac Constantinescu 
și alții.

ir
La Universitatea din București a 

fost creat un laborator de teoria 
sistemelor, primul de acest gen în 
țara noastră. Laboratorul va elabora 
cursurile necesare studenților mate
maticieni și informaticieni, va între
prinde studii de teoria sistemelor, 
definitivind, totodată, metodologii de 
cercetare in domeniul economic și 
social. 

română Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe si Ministerul Co- 
merțului Exterior.

Din partea malgașă iau parte 
Pierre Rajaonah. secretar general al 
Ministerului dezvoltării rurale, Leon 
Rajaobelina. director general al e- 
conomiei, Claude Ratsimandresy, di
rector al relațiilor bilaterale, Jean 
Zaflmahova, dinjctor al minelor, 
Justin Rakotoniana, consilier su
perior, Georges Ramparany, adjunct 
al directorului minelor.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, de înțelegere reciprocă, au 

colonialismului și a politicii de dis
criminare rasială și apartheid. A- 
ceastă vizită a deschis noi perspec
tive dezvoltării relațiilor multilate
rale dintre poporul român și po
poarele Africii.

Socotim, domnule ministru, că a 
sosit timpul să dispară definitiv de 
pe planeta noastră orice reziduu al 
rușinosului sistem colonia! și, in a- 
cest sens, ne pronunțăm pentru pu
nerea în aplicare a prevederilor 
Declarației privind acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale, a rezoluțiilor O.N.U. referi
toare la politica de apartheid.

Relevind necesitatea lichidării fe
nomenului subdezvoltării, ministrul 
român a spus : Ca țară în curs de 
dezvoltare, România consideră ne
cesar ca prin eforturi mai mari pe 
plan național și internațional să se 
asigure un progres mai rapid al țări
lor în curs de dezvoltare, în scopul 
eliminării decalajului economic și 
tehnico-științific care le desparte 
de țările Industrial dezvoltate.

Referindu-se la o serie de pro
bleme majore ale vieții internațio
nale, ministrul George Macovescu a 
subliniat activitatea multilaterală 
desfășurată de România in direcția 
realizării păcii și securității în 
Europa, a extinderii cooperării între 
toate statele de pe acest continent, 
satisfacția cu care poporul român a 
salutat încheierea acordurilor pentru 
încetarea războiului din Vietnam și 
Laos, necesitatea soluționării pe cale 
politică a conflictului din Orientul 
Mijlociu, in spiritul și pe baza Re
zoluției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967. Vorbitorul a arătat 
că România acționează consecvent in 
direcția creșterii rolului și eficacită
ții Organizației Națiunilor Unite in 
apărarea independenței și suverani
tății fiecărui stat, a dreptului fie
cărui popor de a dispune liber de 
soarta sa, fără amestec extern.

în încheiere, ministrul George 
Macovescu și-a exprimat convinge
rea că schimbul de vederi, discuțiile 
pe care le va purta in continuare ou 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Malgașe vor contribui la 
extinderea colaborării româno-mal- 
gașe, vor evidenția noi posibilități 
de cooperare pe plan economic, 
cultural și tehnico-științific, ceea 
ce corespunde intereselor ambelor 
noastre popoare.

Ministrul român a toastat în sănă
tatea șefului guvernului Republicii 
Malgașe, generalul Gabriel Rama- 
nantsoa. a ministrului Didier Ratsi
raka, a celorlalți oaspeți, pentru pros
peritatea și fericirea poporului mal
gaș, pentru progresul țării sale, pen
tru întărirea prieteniei dintre po
poarele român și malgaș.

Răspunzînd., ministrul afacerilor 
externe al Republicii Malgașe. DI
DIER RATSIRAKA, a spus, in 
toastul său : Sentimentele pe care 
le nutriți pentru țara noastră, pe 
care le-ați exprimat in cuvinte 
atit de frumoase, ne-au emoționat, 
iar prin noi vor ajunge in patria 
noastră, în Republica Malgașă. Vă 
adresăm pentru aceasta cele mai 
sincere mulțumiri.

Exprimindu-și profunda satisfac
ție pentru prilejul de a vizita Româ
nia, oaspetele a arătat că este o 
fericită ocazie de a vedea munca, 
capacitatea și realizările poporului 
român.

zilei
Din cauza cețiî, cargoul .,Mitera 

Zafira", sub pavilion cipriot, care se 
îndrepta cu o Încărcătură de fosfați 
spre portul Constanța, a eșuat 
miercuri dimineața la mai puțin de 
două mile depărtare de coastă. în 
dreptul stațiunii Costinești. Șocul a 
provocat un incendiu in sala mași
nilor, care s-a întins cu repeziciune 
la bordul navei. încercările echipa
jului de a-1 localiza cu forte pro
prii au rămas fără rezultat, ape- 
lindu-se la asistența autorităților 
portuare românești. Remorcherele 
„Mediaș", „Huedin" și „Bran" au 
venit in ajutorul navei cipriote.

După scoaterea din zona pericu
loasă a celor 25 de membri ai echi
pajului. acțiune la care au partici
pat grăniceri și pescari din partea 
locului, s-a trecut la localizarea in
cendiului de Ia bordul navei.

(Agerpres) 

fost abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor bilaterale intre 
România și Republica Malgașă, pre
cum și unele aspecte ale principa
lelor probleme internaționale.

★
în aceeași zl, ministrul malgaș a 

avut întrevederi cu ministrul mine
lor, petrolului și geologiei. Bujor 
Almășan. și Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii, industriei ali- 
rftentare și apelor.

Oaspeții au vizitat, de asemenea. 
Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la 
Funduiea. precum și cartiere noi 
din Capitală.

(Agerpres)

„Mă felicit, de asemenea, pentru 
această vizită, fiindcă ea mt-a dat 
ocazia de a vă aduce dovada priete
niei guvernului generalului Rama- 
nantsoa, precum și salutul frățesc 
al poporului malgaș.

în fine, sînt fericit de această vi
zită. căci ea ilustrează, in primul 
rînd, că, departe de a se închide în
tre granițele sale, țara mea se des
chide in mod deliberat către lume. 
Această vizită demonstrează totoda
tă că. in ciuda distanței care ne des
parte și a poziției noastre geografi
ce. între țările noastre există o sti
mă reciprocă, din care poate lua naș
tere o cooperare fructuoasă, sinceră 
și durabilă. Ea ne permite, in ace
lași timp, să punem in lumină voin
ța noastră de a coopera, de a sta
bili contacte. în spiritul respectării 
libertății, suveranității și demnității 
reciproce.

Știm de pe acum că putem pune 
bază pe relațiile noastre viitoare — 
a arătat in continuare vorbitorul — 
fiind siguri că țările noastre sînt 
gata pentru a se ajuta reciproc, 
pentru a fi prietene și a se înțelege. 
Cînd spun aceasta, am în vedere mo
tive care țin de trecut, de prezent 
și de viitor.

Referlndu-mă la motivele care 
țin de trecut, mă gindesc. in primul 
rind, la faptul că Republica Malgașă 
și România au suferit amindouă ju
gul străin. în ceea ce privește pre
zentul, subliniez că România și Repu
blica Malgașă sint două țări in curs 
de dezvoltare, suverane, independen
te și eu personalitatea lor. în sfirșit. 
pentru motive ce țin de viitor, pen
tru că Republica Malgașă dorește, ca 
și Republica Socialistă România, să 
trăiască în pace. în cea mai bună 
înțelegere eu toate popoarele lumii 
care respectă dreptatea, pacea și 
principiile coexistenței oașnice.

Noi, malgașli. am urmărit întot
deauna cu atenție, simpatie ți admi
rație tot ceea ce s-a înfăptuit in 
japa dumneavoastră de un sfert de 
s.ecdl ihcoace. Salutăm efortul lăuda
bil .p» care l-ați făcut pentru dez- 

- voltarea țării in scoipul apărării păcii. 
Salutăm efortul neobosit pe care 
l-ați făcut pentru a ajuta lupta 
dreaptă a popoarelor din Africa și 
Asia — fie că e vorba de Vietnam 
sau de Mozambic, de Zimbabwe, 
Guineea-Bissau sau Namibia.

în ceea ce ne privește, domnule 
ministru, știți că noi sintem un 
popor cu o lungă tradiție de luptă 
contra imperialismului și colonia
lismului. Sintem un popor iubitor 
de libertate, de egalitate, dreptate 
și pace. Sintem o țară hotărită să 
se conducă singură, să-și făurească 
propriul destin politic, economic, 
social și cultural.

Trebuie să vă spun, domnule mi
nistru, cu cită plăcere am constatat — 
in timpul schimbului nostru de pă
reri de azi dimineață — că punctele 
noastre de vedere asupra tuturor 
marilor probleme internaționale ac
tuale concordă.

?<lulțumind încă o dată pentru in
vitația de a vizita România, mi
nistrul Didier Ratsiraka a toastat, in 
sănătatea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a mi
nistrului afacerilor externe, George 
Macovescu, a tuturor celor prezenți 
la dineu, pentru prietenia și soli
daritatea româno-malgașă.

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menți

nut in general frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin in sudul 
tării. Au căzut ninsori slabe, izola
te. in nord-vestul țării. Vintul a su
flat slab pină la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila intre 
minus 4 grade la Baraolt și 8 grade 
la Gurahonț, Chișineu Criș, Arad, Ti
mișoara, Sinnicolau-Mare și Banloc.

Timpul probabil pentru zilele de 
9. 10 și 11 martie. In țară : Cerul 
va fi temporar noros in Banat. Ol
tenia, Muntenia și sudul Dobrogei. 
unde vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie și burniță ; in rest pre
cipitații izolate. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade. Ceață locală. In 
București : Cerul va fi mai mult no
ros și vor cădea ploi slabe. Vint 
potrivit. Temperatura ușor variabi
lă. Ceață locală.

Miercuri dimineața, tovarășul 
Gheorghe Rană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a intilnit cu delegația Uniunii So
cialiste Arabe din Republica Arabă 
Egipt, condusă de ing. Sayed Marel, 
prim-secretar al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe.

Din delegație Bac parte dr. Gama! 
ol din Oteifi, vicepreședinte al A- 
dunării Poporului. Suad Badawi el 
Fatatri, ambasador, director al de
partamentului Europa orientală dial 
Ministerul Afacerilor Externe. Mo
hamed Ahmed Hussein Idris, 
membru a! C.C. al Uniunii Socia
liste Arabe, secretar general al U- 
niunii Centrale a Coo-ienait’velor A- 
gricole. Abdul Aziz Mustafa Moha
med. membru al Consiliului Uniu
nii Generale a Muncitorilor. Moha
med Gamal Ahmed Aii Shahin, 
Șeful Secției relații externe din Se
cretariatul pentru tineret al C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe. Salah el 
din Ibrahim el Sqyed. director pen
tru relații publice în Secretariatul 
general al C.C. al Uniunii Socialiste 
Arabe.

ir

Miercuri după-amiază, ing. Sayed 
Marel, prim-secretar al C.C. al U- 
niunii Socialiste Arabe a Republicii 
Arabe Egipt, conducătorul delegației, 
și membri ai delegației au făcut o 
vizită la unități agricole de stat din 
apropierea Capitalei.

De asemenea, membri ai delegației 
au avut întrevederi la Consiliul Cen-

0 delegație culturală română 
a plecat în R. P. Chineză

Miercuri a părăsit Capitala. în- 
dreptindu-se spre Pekin, o delega
ție culturală română, condusă de to
varășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, care, la invitația grupului pen
tru cultură de pe lingă Consiliul de 
Stat al Republicii Populare Chineze, 
va face o vizită de prietenie in a- 
ceastă țară.

Reprezentantul P. C. R. la Congresul Partidului Socialist 
Popular din Norvegia s-a înapoiat în Capitală

Merinîe ale secretarilor nlMor 
ie iwl si președinților tmsliv 

mpulare Mvnb
Tovarășa Ghizela Vass, membru 

al C.C. al P.C.R.. șef de secție la 
C.C. al P.C.R., care a reprezentat 
Partidul Comunist Român la Con
gresul Partidului Socialist Popular 
din Norvegia, s-a Înapoiat, miercuri 
noaptea, in Capitală.

FOTBAL: Aseară, in „Cupa cupelor”

Leeds United — Rapid București 5-0
• Returul: 21 martie, la București

Aseară, la Leeds, pe „United Sta
dium", reprezentantele Angliei și 
României in sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor" la fotbal — Leeds 
United și Rapid București — au sus
ținut primul lor meci din această 
fază a popularei competiții europene 
de club. Beneficiind de un dublu 
avantaj — al terenului propriu și al 
unei forme remarcabile (ca urmare 
a faptului că sc află în plin campio
nat) — echipa engleză pornea, desi
gur, favorită, sarcina rapidiștilor 
fiind deosebit de dificilă. Puternic 
încurajată de cei peste 35 000 de su
porteri, Leeds United a forțat jocul 
incă din primele minute. Echi
pa noastră lăsa impresia că va 
rezista relativ bine, dar în min. 15, 
ieșind să boxeze (și a reușit !), Ră- 
ducanu a rămas prea departe de 
poartă, in așa fel incit, sesizind acest 
lucru. Giles a trimis mingea pe dea
supra lui, in poarta goală. Presiunea 
in careul rapidist sporește ; prea pu
ținele contraatacuri (orientate spre 
Neagu) nu au sorți de izbindă. Prin 
gabarit, printr-o angajare totală, 
fundașii central! ai formației engleze 
(Madelev și Hunter) spulberă orice 
atac advers Pină la pauză, gazdele 
Înscriu incă două goluri — în min. 
23 (prin Clarke) și în min 34 (prin 
Lorimer) — scoi care, dupf cum a 
reieșit din transmisia crainicului ra
diodifuziunii, reflectă, intr-adevăr, 
situația de pe teren...

Jocul din repriza secundă avea să 
fie dirijat, aproape în exclusivitate, 
tot de echipa gazdă. La capătul 
unei frumoase curse personale, por
nită cam de la mijlocul terenului, 
Lorimer înscrie cel de-al patrulea 
gol în poarta lui Răducanu. Este 
minutul 58 ; Leeds conduce cu 4—-0. 
încă șapte minute și scorul ia pro
porții : 3—0. prin golul marcat de 
Jordan.

Fără îndoială, un scor extrem de 
sever, care acordă serioase șanse la

La întîlnire au participat tovarășii 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., Gheorghe 
Necula. membru al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale. Aides Militaru. membru al 
C.C. al P.C.R.. președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție. Gheorghe Petrescu, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Central al U- 
niunli Generale a Sindicatelor. Mir
cea Malita, membru a! C.C. al 
P.C.R., consilier. Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Vasile Nicolcioiu. secretar al 
C.C. a! U.T.C. A fost prezent amba
sadorul Reoub'icii Arabe Egipt la 
București. Osman Assal.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb reciproc de informații pri
vind aotivitatea și preocupările ac
tuale ale Partidului Comunist Român 
și Uniunii Socialiste Arabe.

întîlnlrea s-a desfășurat. într-o 
atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă.

*

trai al Uniunii Generale a Sindicate
lor, precum și la Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist.

*
In aceeași zi, doamna Soad Marel 

a făcut o vizită la Consiliul Na
țional al Femeilor.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportuS Interna
tional Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar a) C.C. al P.C.R.. 
de vicepreședinți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste și de 
activiști de partid.

Erau de față -Cian Hai-fun, amba
sadorul R. P. Chineze la București, 
și membri aî ambasadei.

(Agerpres)

Pe aeroportul Otopeni, tovarășa 
Ghizela Vass a fost salutată de to
varășul Cornel Onescu, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

calificare echipe! engleze. Partide 
retur (21 martie, La București) lasă 
rapidiștilor — in cazul că se vor 
comporta mult mai bine pregătiți — 
doar posibilitatea unei revanșe.

★

„Cupa campionilor europeni" : 
Spartak Trnava — Derby County 1—0 
(1—0) ; Ajax Amsterdam — Bayern 
Milnchen 4—0 (0—0).

„Cupa cupelor" : Spartak Mosco
va — A.C. Milan 0—1 (0—0). Meciul 
s-a jucat la Soci in Crlmeea.

„Cupa U.E.F.A." : O.F.K. Beograd— 
F.C. Twente 3—2 (2—1); F.C. Kalser- 
latern — Borussia Monchengladbach 
1—2 (1—2).

• Ieri, la Istanbul, echipa Dinamo 
București a învins pe Fenerbahce cu 
2—0 (2—0) prin golurile marcate de 
Dumitrache (min. 14) și Sălceanu 
(min. 44).

În cîteva rînduri
ATLETISM. Azi dimineață au ple

cat la Rotterdam, spre a participa la 
Campionatele europene de sală, 
atleții Carol Corbu (triplu salt), Va
leria Bufanu (60 m garduri), Dosa 
Csaba (înălțime), Viorica Viscopolea- 
nu (lungime), Nicolae Perțea (60 m 
garduri) Și Dorel Cristudor (60 m 
plat). întrecerile europene vor avea 
loc în zilele de 10 și 11 martie a.c.

ȘAH. — în prima rundă a turneu
lui internațional feminin de șah de 
Ia Belgrad, organizat in cinstea zi
lei de „8 Martie", maestra româncă 
Alexandra Nicolau a cîștigat la Gor- 
dana Jovanovici, în timp ce partida 
Veroczi-Gheorghieva s-a terminat 
remiză. Restul partidelor s-au în
trerupt.

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Stimate tovarășe Jivkov,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, 
vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, Consiliului de Stat și familiilor îndoliate ale celor care și-au 
pierdut viața în catastrofa aeriană, sincere condoleanțe și sentimentele 
noastre de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Semnarea programului de colaborare culturală 
intre România și Argentina pe anii 1973-1974

în zilele de 5—7 martie, la Minis
terul Afacerilor Externe au avut loc 
lucrările Comisiei mixte culturale 
româno-argentinene. Cu acest prilej 
a fost stabilit programul de colabo
rare culturală între Republica So
cialistă România și Republica Ar
gentina pe anii 1973—1974.

Documentul a fost semnat de Du
mitru Trancă. director ad-interim în 
Ministerul Afacerilor Externe, și 
Ernesto Garzon Valdes, ministru ple
nipotențiar. director in Ministerul A- 
facerilor Externe argentineian.

La ceremonia semnării au parti
cipat Nicolae Ghenea. secretar ge
neral in Ministerul Afacerilor Ex
terne. precum și Juan Carlos Bel- 
tramino. ambasadorul Argentinei la 
București.

Programul prevede crearea unor 
lectorate de limbă si literatură în

♦
în cadrul unei festivități care a 

avut loc miercuri la amiază la U- 
niversitateă din București, amba
sadorul Argentinei. Juan Carlos Bel- 
trami.no. a donat acestui for de in- 
vățămint superior o colecție de cărți 
pentru catedra de limba spaniolă. 
Donația însumează opere literare 
clasice și contemporane ale unor au
tori de prestigiu — Jorge Luis Bor
ges, Adolpho Bioy Casares. Sylvina 
Bullrich. Julio Corlazar. Leopoldo 
Marechal. precum și lucrări de sin
teză privind literatura latlno-ameri- 
cană.

în alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Argentinei la

Zilele acestea s-au desfășurat, în
tr-o puternică atmosferă de lucru, 
conferințe ale secretarilor comitete
lor de partid și președinților consi
liilor populare comunale din județele 
Alba, Maramureș. Suceava, Tuleea 
și Vrancea. în cadrul lucrărilor au

ȘAH

Turneul internațional
al României

în aula Bibliotecii centrale uni
versitare din Capitală a început ieri 
cea de-a 13-a ediție a turneului in
ternațional de șah al României. Par
ticipă șahiști fruntași din U.R.S.S., 
Iugoslavia. R. D. Germană Ungaria. 
Bulgaria. Cehoslovacia. Polonia. 
Cuba și România.

In runda inaugurală. Dumitru 
Ghizdavu a obținut o frumoasă vic
torie la Ostolci (Iugoslavia), iar 
Mark Taimanov (U.R.S.S.) l-a în
vins pe Ghițescu. Cinci partide, 
printre care Knaak (R.D. Germană) 
— Florin Gheorghiu și Fichtl (Ceho
slovacia) — Pytel (Polonia) s-au 
întrerupt. Partida dintre Hernandez 
(Cuba) și Ungureanu a fost ami- 
nată.

Astăzi, de la ora 18, se disputa 
partidele din runda a 2-a.

SCHI. — „Spartachlada de iarnă 
a armatelor prietene" a continuat la 
Pamporovo, (Bulgaria) cu proba de 
fond pe distanța de 30 km. Victoria 
a revenit schiorului sovietic V. Ta
rakanov cu timpul de 53'47”2/10, 
urmat de Grimmer (R.D.G.) —
53’51’’ ; Lesser (R.D.G.) 54’04”/10 ;
Pronin (U.R.S.S.) — 54’28”. în urma 
acestei probe, în clasament conduce 
echipa U.R.S.S. — 56 puncte, urmată 
de R. D. Germană — 55 puncte. Ce
hoslovacia — 40 puncte, Bulgaria — 
37 puncte, Polonia — 35 puncte,
România — 31 puncte, Ungaria — 
15 puncte, R. P. Mongolă — 12
puncte. 

cadrul universităților din cele două 
țări, acordarea de burse de specia
lizare, schimburi de cadre didactice, 
manuale și cursuri, precum și 
schimburi de informații intr-o serie 
de domenii ale științelor medicale.

Urmează să fie organizate reciproc 
expoziții de pictură contemporană, 
de cărți de artă, fotodocumentare, 
schimburi de cărți și publicații de 
filme, includerea în repertoriu a u- 
nor piese din dramaturgia celeilalte 
țări etc. Este prevăzut, de aseme
nea. turneul unei formații artistice 
românești in Argentina și al unor 
artiști argentineni în România.

★
Cu ocazia vizitei sale în România, 

Ernesto Garzon Valdes a fost pri
mit de George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe.

♦
București a subliniat bunele rezul
tate ale colaborării cultural-științifi- 
ce dintre cele două țări.

Mulțumind călduros pentru dona
ția făcută, prof. dr. George Ciuru. 
rectorul Universității din București, 
a evidențiat conlucrarea româno-ar- 
gentineană In domeniile invățămîn- 
tului, științei, artei și culturii.

La festivitate au luat parte 
membrii Senatului Universității din 
București, profesori, cercetători ști
ințifici.

A fost de față Ernesto Garzon Val
des, ministru plenipotențiar, direc
tor în Ministerul Afacerilor Externe 
din Argentina.

(Agerpres)

fost analizate, cu spirit de răspun
dere, modul in care se înfăptuiesc 
hotăririle Congresului al X-lea, Con
ferinței Naționale și recentei Ple
nare a C.C. al P.C.R., felul în care 
se aplică in- viață prevederile Rezo
luției Conferinței pe țară a secre
tarilor comitetelor de partid și a 
președinților consiliilor populare 
privind conducerea activității po
litice, economice și sociale La ni
velul comunelor.

Materialele prezentate, precum șl 
dezbaterile au relevat că măsurile 
adoptate in cursul anului trecut ;și 
acțiunile Întreprinse pe baza lor au 
dus la perfecționarea muncii orga
nelor și organizațiilor de partid și a 
consiliilor populare, la creșterea 
răspunderii acestora, la mai buna 
gospodărire a rezervelor materiale 
și umane, la stimularea celor mai 
valoroase inițiative puse în slujba 
perfecționării întregii activități, a 
ridicării potențialului economic al 
cooperativelor agricole, la atragerea 
intr-o măsură tot mai largă a oa
menilor muncii la rezolvarea trebu
rilor obștești, la ridicarea nivelului 
de trai material și cultural al celor 
ce muncesc de la sate.

în încheierea lucrărilor, partici- 
panții au adresat telegrame Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care exprimă hotă*  
rirea fermă a locuitorilor satelor de 
a dezvolta succesele obținute pină 
acum in toate domeniile de activi
tate. Participants exprimă angaja
mentul, în fața secretarului general 
al partidului, de a munci cu energii 
sporite pe tărîmul activității econo
mice, politice și educative, pentru 
edificarea societății socialiste în pa
tria noastră, pentru ridicarea necon
tenită a nivelului de viață, material 
și spiritual, al Întregului popor.

(Agerpres)

PRONOEXPRES

Numerele extrase la Concursul nr. 
10 din 7 martie 1973.

FOND GENERAL DE PREMII ! 
2 646 359 Iei din care 1 490 216 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 34 5 42 10 26 25

EXTRAGEREA a II-a : 33 7 36 4 40

Plata premiilor va începe în Ca
pitală de la 15 martie pină Ia 21 
aprilie ; in țară de Ia 19 martie pină 
la 21 aprilie 1973, inclusiv.

teatre
*

Charlie — 19,30, (sala Studio) : 
Bărbați fără neveste — 20.
Îj Teatrul Giulești : Casa care a 
ugit pe ușâ — 19,30.

a Teatrul „Țăndărică" (în sala 
Teatrului Giulești) : Copilul și 
ciocîrlia — 16.
A Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ 1 Cymbcllne — 20.
A Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30. 
A Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților 
— 19,30,
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română” : Flori alese — 19,30.

cinema
• Egor Bulîcîov și alții : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.

• Organizația : SCALA — 8.45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 31,15,
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
A Cupa gloriei : CAPITOL — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45;
20,45.
• Pe aripile vintului » PATRIA
— 10; 14.30; 19,15.
A 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, 
FAVORIT — 9,15; 11.30: 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
A Moartea Regelui Negru î GIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE - 15,30; 
18; 20,15.
A Războiul Iui Murphy j CEN
TRAL — 10; 12,30; 15; 17,30; 30. 
BUZEȘTI - 15,30; 18; 20,30.
A Doamna șl vagabondul : DOI
NA — 9.30; 11,30; 13,30.
• Andrei Rubliov î DOINA 13;
19,30.
• Seceră rîntul sălbatic : CO- 
TROCENI - 15,30; 18; 20.15.
A Legenda lui Rustam : ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
A în umbra riolențci : FERO
VIAR — 8.45; U: 13,15: 15,45; 18,15:

20.45, GLORIA — >; tl.lSî 13,30; 
16; 18,1a; 20,30, AURORA — «;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
A Zestrea : VIITORUL — 15,30; 18; 
20,15.
A Capcana — 10; 11; 14, Porțile 
nopții - 16,30 : CINEMATECA
(sala Union).
A Adio, arme ! î EXCELSIOR - 
9; 12,30; 16: 19,30, MELODIA — •; 
12,30; 16; 19,30, MODERN — •;
12,30; 16; 19,30.
A Nunta de piatrA J PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
A Drumul spre Vest î GRIVIȚA
— 9; 11,45; 15,30; 18; 20,30, TOMIS
— 9; 11,45; 15,30; 18; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,43; 13,30; 18; 20,30. 
A Explozia î DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
A Născut liber I TIMPURI tfOI
— 9—20,15 !n continuare.
A Capcană pentru general ! FE
RENTARI - 15,30; 17,45; 20.
a Marla Stuart î VOLGA — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA - 
10; 12.30; 15; 17,30; 20.
A Fata care vinde flori ; FLO- 
REASCA - 15,30; 18; 20,30.
A Am încălcat legea : DACIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
a Grăsuna : MUNCA — 16; 18: 20

A Poliția mulțumește x BUCEG1
— 15,45; 18; 20,15.
A Cu mlinile curate t RAHOVA
— 15,30: 18; 20,15.
A Queimada : UNIREA — 16.30;
18; 20,30.
A Mihail Strogoff : LIRA — 15,30; 
18; 20,13.
A Marea evadare î POPULAR — 
15,30; 19.
A Asta-searA dansăm In familie t
VITAN — 13,30; 18; 20,15.
• Ursul Yogi j COSMOS — 
15,30; 18.
A E o poveste veche i COSMOS
— 20,15.

PROGRAMUL 1

t.00 Curs de limba franceză. Lec
ția a 45-a.

8,30 Prietenii lui Așchiuță e „De 
riua ei" — spectacol dat de

copii pentru mamele, educa
toarele și bunicile lor.

10.00 Telex.
10,05 Telex tehnico-științific.
10,25 Steaua polară. Emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală. Siderurgiștii. Reportaj 
de popularizare a liceelor in
dustriale metalurgice.

10,55 Prir expoziții
11,15 Telecinemateca. Ciclul Ingrid 

Bergman „Casablanca”.
12,45 Teleobiectiv.
13,00 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teleșcoalâ a Biolo

gie (anul II liceu) : Fiziologia 
digestiei a Fizică : La în
ceput a fost atomul a Ma
tematică (clasa a Vili-a) : 
Rezolvări de probleme.

17.30 Emisiune în limba maghiară.
13.30 Telex.
13,35 Publicitate.
18,40 Muzica — emisiune d« ac

tualitate muzicală.
19,10 De la meșteșugari la arta 

plastică. Arteie focului (V), 
Sticla.

19,20 1001 de seri Filmul „Poml- 
șoru! uitat”.

19.30 Telejurnal « Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cîntecul săptămînii : „Izvor 
de frumusețe" de Radu Șer- 
ban, pe versuri de Aurel 
Storin. Interpretează : Ion 
Stoian.

20,05 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. 
Transmisiunea primei părți. 
Dirijor : Iosif Conta. în pro
gram : Simfonia a IX-a de 
Dmitri Șostakovici.

20.35 Pagini de umor : Aventuri tn 
epocs de piatră.

21,00 Tinerii despre el Înșiși.
21.35 „Mărțișoare". Concert-speo 

tacoi de muzică populară, 
realizat cu prilejul Zilei fe
meii, susținut de ansamblul 
folcloric „Mărțișorul" al fa
bricii de stofe ..Argeșana” 
din Pitești.

92,20 24 de ore a Din țările socia
liste.

23,00 Lumea de rnîlne. Imagini ale 
invizibilului.

PROGRAMUL H

17,30 Agenda.
17,40 Pagini musicale d-t 

mare popularitate. Recital 
Dar Grigore și Cătălin Ilea.

18,10 Film serial pentru tineret : 
„Plerduți in spațiu". Episo
dul : „Călătorie prin robot", 

18,55 Publicitate.
19,00 Municipalitatea răspunde 

bucureșteariului.
19,20 1001 de seri. Filmul „Pomi- 

șux’ul uitat".
19,30 Telejurnal © Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cîntecul săptăminil : „Izvor 
de frumusețe".

20,03 Concertul orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii. Diri
jor : losif Conta. In pro
gram : Simfonia a IX-a de 
Dmitri Șostakovici, și Simfo
nia a IV-a de Gustav 
Mahler. în pauză : filmul do
cumentar „Cantata profana", 
film dedicat sculptorului clu
jean contemporan J. Szerva- 
tius. Regia : Nina Behar.

22,00 Selecțiuni din baletul „Don 
Quijotte" de Mincus. Inter
pretează soliștii și ansamblul 
de balet al Operei din Bucu
rești.

I

I
I

I

trami.no


REUNIUNEA MULTILATERALA DE LA NI
Document de lucru prezentat de delegația română

HELSINKI 7 — Trimisul nostru 
special D. Ținu transmite : Grupul 
de lucru constituit de reuniunea mul
tilaterală de la Helsinki și-a conti
nuat miercuri lucrările sub președin
ția reprezentantului R. D. Germane, 
în cadrul dezbaterilor — care s-au 
referit la problemele primului punct 
al ordinii de zi și în special la princi
piile relațiilor dintre state — au luat 
cuvîntul reprezentanții Suediei, Ro
mâniei, Greciei, Italiei. Angliei. Sta
telor Unite, U.R.S.S., Spaniei, Cipru
lui, Austriei și Franței.

Cu acest prilej, delegația română 
a prezentat un document de lucru 
privind directivele pentru comisia ce 
se va ocupa de problemele primului

capitol al agendei viitoarei conferințe 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa. Documentul prezintă concepția 
României cu privire la crearea unui 
sistem trainic de securitate euro
peană, principiile ce trebuie să gu
verneze relațiile dintre statele parti
cipante și măsurile de aplicare în 
practică a acestor principii. în ace
lași timp, comisia ar urma să exa
mineze și să propună formele și mo
dalitățile de reglementare a diferen
delor prin mijloace exclusiv pașnice, 
ca un corolar al nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu forța în rela
țiile interstatale.

Documentul de lucru prezentat de 
România a fost primit cu interes în 
cadrul reuniunii.

R. D. VIETNAM

Pe locul ruinelor apar siluetele
noilor construcții

HANOI 7 (Agerpres). — In 
vederea desfășurării în cit mai 
bune condiții a reconstrucției 
diferitelor obiective economice 
și social-culturale, a locuințelor 
din. orașele și satele R.D. Viet
nam, care au avut de suferit de 
pe urma bombardamentelor ae
riene sau navale, autoritățile de 
la Hanoi acordă o mare atenție 
refacerii întreprinderilor produ
cătoare de materiale de con
strucții. In intervalul relativ 
scurt care s-a scurs de la res
tabilirea păcii, in R.D. Vietnam 
au început să producă aproxi
mativ jumătate din totalul uni
tăților de acest fel existente 
înainte de începerea bombarda
mentelor. Unele fabrici — de 
cărămizi, ciment, țigle — au 
fost redate circuitului pro
ductiv la întreaga lor capacita
te in termene record de 
de zile. O activitate la. 
intensă se desfășoară și 
rierele care furnizează 
de construcție, muncitorii colec
tivelor de muncă de aici anga- 
jindu-se să livreze în 1973 o 
cantitate de materiale de con
strucție de trei ori mai mare

30—45 
fel de 
în ca
pi atra

decît in anul trecut. O mare a- 
tenție este acordată pregătirii 
cadrelor calificate de construc
tori.

Roadele acestei activități au și 
început să se arate in sute de 
localități ale R.D. Vietnam, 
unde apar cu miile, pe locul 
ruinelor de ieri, structurile o- 
biectivelor economice refăcute 
sau ale altora noi, precum și 
siluetele unor grupuri de lo
cuințe provizorii sau permanen
te. Astfel, in centrul industriei 
textile de la Nam Dinh, paralel 
cu refacerea și extinderea in
dustriei locale, au fost date in 
folosință locuințe însumând 
45 000 metri pătrați, în timp ce 
in zona unei singure străzi din 
Hanoi, Kham Thien, unde dis
trugerile au fost aproape totale, 
unui mare număr de familii din 
capitală le-au fost oferite lo
cuințe totalizind 20 000 de metri 
pătrați. Deosebit de importantă 
în acțiunea de refacere se do
vedește colaborarea dintre teh
nicienii și muncitorii din zonele 
urbane și rurale, care sînt în
totdeauna prezență acolo unde 
necesitățile reconstrucției o cer.

Criza monetară 
interoccidentală

• Bursele de schimb valutar 
răntîn închise, dar cursul 
dolarului continuă să sca
dă in tranzacțiile comer
ciale

• „Cei zece" vor căuta vineri 
o nouă ieșire din actualul 
impas

• în ce condiții ar accepta 
S.U.A. cererile vest-euro- 
penilor

în timp ce piețele de schimb va
lutar din Europa occidentală și Japo
nia rămin închise, dolarul american 
continuă să piardă noi poziții in ca
drul tranzacțiilor comerciale — rele
vă agenția France Presse. Aproape 
toate monedele țărilor vest-europene 
sint cotate la un curs superior celui 
rezultat din ultima realiniere deter
minată de devalorizarea dolarului, la 
13 februarie, iar yenul japonez a în
registrat o reevaluare, de facto, cu 
circa 16 la sută. Acest fapt, scrie a- 
genția citată, sporește incertitudinea 
ce domnește in cercurile financiare 
din Occident în legătură cu perspec
tivele suitei de reuniuni care au avut 
loc sau sint programate în această 
săptămînă, în scopul de a se găsi o 
ieșire din actuala criză monetară. în 
plus, există mari deosebiri între po
zițiile principalilor competitori : Pia- 
■ța comună, Statele Unite și Japonia.

Ministrul de finanțe al Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, în calitatea 
sa de președinte in exercițiu al gru
pului „celor zece" (din care fac parte 
principalele țări industriale din Oc
cident) a convocat la Paris, pentru 
vineri, o reuniune a acestui organism, 
consacrată evoluției situației mone
tare. Delegația americană va fi con
dusă de George Schultz, ministrul de 
finanțe al S.U.A., care, potrivit ob
servatorilor occidentali, urmează să 
sondeze intențiile interlocutorilor săi 
în legătură cu dorința Washingtonului 
de a se proceda de urgență la restruc
turarea sistemului monetar interna
țional. Autoritățile de la Casa Albă, 
relevă A.F.P.. nu exclud posibilitatea 
să accepte cererile vest-europene, în 
special ale Franței, și anume că Sta
tele Unite ar trebui să intervină pe 
piața monetară pentru a susține 
cursul dolarului ; cu condiția, desi
gur, ca partenerii S.U.A. să ia în con
siderare solicitările repetate ale Sta
telor Unite ca aceștia să contribuie la 
redresarea balanței de plăți america
ne prin facilități de ordin comercial.

PRAGA

Convocarea sesiunii comune a celor 
două camere ale Adunării Federale

PRAGA 7 (Agerpres). — După cum 
informează agenția C.T.K., Prezidiul 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace a holărît să convoace sesiu
nea comună a Camerei Poporului și 
Camerei Națiunilor ale parlamentu
lui cehoslovac la 22 martie, pentru a- 
legerea președintelui Republicii So
cialiste Cehoslovace.

Mandatul președintelui Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Ludvik Svo
boda, expiră la 30 martie. Alegerea 
președintelui, care este de competen
ța Adunării Federale a R.S.C., potri
vit legii constituționale privind Fe
derația Cehoslovacă, este efectuată 
la sesiunea celor două camere ale 
Adunării Federale.

Spre crearea unui front comun 
al partidelor de opoziție din Japonia

TOKIO 7 (corespondență de la FI. 
Țuiu). La Tokio a avut loc o întâl
nire intre Masashi Ishibashi, secre
tar general al Partidului Socialist 
din Japonia, și Tetsuzo Fuwa, pre
ședinte al Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist din Japonia. La 
sfirșitul întrevederii, Tetsuzo Fuwa 
a declarat că a fost realizat un a- 
cord de a se crea frontul comun al 
tuturor partidelor opoziției — P.C.J., 
P.S.J., Komeito și P.S.D. — care își 
propun să acționeze unit în Dietă, 
fixîndu-și drept obiective respin
gerea bugetului pe anul fiscal 1973, 
adoptarea de măsuri pentru prote
jarea nivelului de viață a] cetățeni

lor, blocarea majorării costului 
transportului pe căile ferate, extin
derea sistemului asigurărilor sociale 
și îmbunătățirea pensiilor.

De asemenea, a menționat Tetsuzo 
Fuwa, s-a ajuns la un acord ca 
P.C.J. și P.S.J. să coope.reze și în 
afara Dietei, avînd ca obiectiv ime
diat lupta pentru a preveni transfor
marea bazei maritime militare ame
ricane Yokosuka în „Port Casa“ 
pentru portavionul nuclear ameri
can „Entreprise". Cele două parti
de au mai convenit să discute pro
bleme privind cooperarea într-o se
rie de alegeri locale.

în aceste zile, pe străzile orașului Santiago de Chile — demonstrație 
în sprijinul programului Unității Populare

CHILE

REZULTATUL ELECTORAL - BAZA UNOR NOI
MĂSURI IN FAVOAREA OAMENILOR MUNCII
• Declarația Comisiei politice a P.C. din Chile
SANTIAGO DE CHILE 7 — Cores

pondentul nostru Eugen Pop trans
mite : Tntr-o declarație a Comi
siei politice a Partidului Comunist 
din Chile, care analizează rezultatele 
alegerilor parlamentare chiliene de

duminica trecută, se relevă că „pro
centajul voturilor obținute de candi- 
rlații Unității Populare denotă spri
jinul acordat guvernului președinte
lui Salvador Allende. Rezultatul elec
toral — se subliniază in declarație — 
dă guvernului posibilitatea de a a- 
dopta noi măsuri pentru rezolvarea 
problemelor urgente ale oamenilor 
muncii".

agențiile de presă transmit: DUPĂ CATASTROFA

LONDRA Soluții 
cu caracter 

de provizorat
Săptămina aceasta, in actuali

tatea politică britanică s-au 
consumat două evenimente — 
conferința extraordinară a
Congresului sindicatelor (5 
martie) și prezentarea bugetu
lui (6 martie) — fără ca ele să 
fi adus vreo clarificare într-o 
situație considerată, deopotrivă 
de presa de aci și de oficiali
tăți, drept complexă. Dificultă
țile economice generate de in
flație și creșterea prețurilor 
s-au accentuat sub impulsul 
crizei monetare interoccidenta- 
le și a „deprecierii excesive a 
lirei .sterline", cum scrie zia
rul „Times". Pe de altă parte, 
mișcarea grevistă, în care sânt 
angajați mai multe sute de mii 
de oameni ai muncii, exercită 
puternice presiuni asupra des
fășurării activității unor im
portante sectoare ale econo
miei.

în aceste împrejurări, atît 
din partea guvernului, cit și a 
sindicatelor, care sint angaja
te într-o vie confruntare, „nu 
s-au propus soluții radicale" — 
cum se exprimă ziarul „Dailly 
Mirror".

La conferința extraordinară 
a Congresului sindicatelor bri
tanice (T.U.C.). desfășurată luni 
la Londra, s-au confruntat în 
principal două opinii : una re- 
prezentind poziția oarecum 
conciliantă a Consiliului gene
ral al T.U.C., alta exprimând 
punctul de vedere al multor 
membri de rînd ai sindicatelor, 
care cer recurgerea la „acțiuni 
ferme" împotriva politicii de 
„înghețare" a salariilor. în fi
nal. conferința a hotărît sta
bilirea unei zile de greve 
și demonstrații pe scară națio
nală. „O zi de greve și demon
strații pe scară națională — a 
declarat în legătură cu aceas
ta Allan Sapper, delegat la 
conferință — deși nu înseamnă 
grevă generală, va constitui un 
serios avertisment. Acțiunile 
vor continua pină cind mișca
rea sindicală va obține satisfa
cerea revendicărilor sale".

Nici bugetul, după cum apre
ciază „Guardian", „nu a adus 
„ceva deosebit", care să ofere 
o direcție clară economiei'", în
trucât abia după tratativele de 
la Bruxelles în problema crizei 
monetare interoccidentale se 
vor cunoaște căile unei abor
dări mai precise a problemei. 
De aceea, „bugetul actual ur
mărește doar să cîștige timp", 
scrie ziarul.

în ședința de marți a Came
rei Comunelor, ministrul finan
țelor, Anthony Barber, a vor
bit timp de aproape două ore 
fără ca deputății, după cum re
leva chiar comentatorul postu
lui de radio B.B.C., ..să lase 
impresia că ar da crezare ta
bloului roz înfățișat de minis
trul finanțelor".

N. PLOPEANU

Rezultate preliminare ale
DACCA 7 (Agerpres). — In Repu

blica Bangladesh s-au desfășurat 
miercuri alegerile legislative pentru 
desemnarea celor 300 de deputați în 
Adunarea Națională. Pe listele elec
torale au fost înscriși 35 milioane de 
alegători. Și-au depus candidatura 
1 100 de candidați reprezentînd 16 
partide politice.

Potrivit datelor transmise miercuri 
seara, marea majoritate a alegători-

alegerilor din Bangladesh
lor s-a prezentat la lithe. Sint cu
noscute rezultatele preliminare în 14 
circumscripții electorale, unde cele 
mai multe voturi au fost întrunite 
de candidații partidului de guvernă
mînt Liga Awami, condus de pre
mierul Mujibur Rahman.

Observatorii politici — relevă a- 
gențiile de presă — apreciază că 
Liga Awami va obține majoritatea 
voturilor.

SEUL OPINIA PUBLICĂ CRITICĂ ILEGALITĂȚILE ELECTORALE
SEUL 7 (Agerpres). — După cum 

informează, citind surse din Seul, 
agenția A.C.T.C., în Coreea de sud 
se fac auzite critici puternice la a- 
dresa modului în care au decurs 
aici așa-numitele „alegeri în Adu
narea Națională", desfășurate la 27 
februarie a.c., intr-o atmosferă de 
fraudă și amenințări la adresa ad
versarilor regimului.

Astfel, conducătorul Partidului 
unificării democratice, unul din 
partidele sud-coreene de opoziție, a 
relevat, in cursul unei conferințe de 
presă ținute la 6 martie, faptul că 
la recentele alegeri „buletinele de 
vot erau deja introduse în urne îna
inte de începerea confruntării elec
torale".

Semnarea unui acord ungaro-american
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Agenția M.T.I. informează că la 
Washington a fost semnat, în urma 
convorbirilor dintre reprezentanți ai 
guvernului S.U.A. și ai guvernului
R. P. Ungare, un acord ungaro-arpe- 
rican cu privire la drepturile de 
proprietate. Acordul, care reglemen
tează probleme legate de cererile 
celor ctouă părți în domeniul drep
turilor patrimoniale, a fost semnat 
de William Rogers, secretarul de 
stat al S.U.A., și de Peter Valyi, vi
cepreședinte al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar.

într-un comunicat al guvernului
S. U.A., dat publicității după semna

rea acordului, se subliniază că •- 
cest act a constituit un pas însem
nat, întreprins de cele două guver
ne, în dorința comună de a norma
liza relațiile bilaterale și de a dez
volta cooperarea. Comunicatul re
levă. totodată, că. ținind seama de 
condițiile favorabile care există 
pentru dezvoltarea colaborării eco
nomice și comerciale dintre State
le Unite Și Ungaria, guvernul ame
rican iși reafirmă dorința de a pri
mi din partea Congresului S.U.A. 
împuternicirea de a extinde aplica
rea clauzei națiunii celei mai favo
rizate asupra produselor de prove
niență ungară.

Leonid Brejnev, ^etar 
general al C.C. al P.C.U.S.. l-a pri
mit pe ambasadorul Japoniei la Mos
cova. Kinya Nilseki. Cu acest pri
lej, ambasadorul japonez i-a remis 
lui Leonid Brejnev un mesaj perso
nal din partea primului ministru ni
pon, Kakuei Tanaka. După cum a- 
nunță un comunicat al Ministerului 
Afacerilor Externe al Japoniei, re
luat de agenția Kyodo, premierul 
Tanaka și-a exprimat speranța că 
cea de-a doua întîlnire în vederea 
realizării tratatului de pace japono- 
sovietic va avea loc în cursul a- 
cestui an. Prima reuniune a repre
zentanților celor două părți a avut 
loc în luna octombrie, cu ocazia vi
zitei ministrului de externe nipon, 
Masayoshi Ohira, la Moscova.

Xucm Thuy, secretar al cc- 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, ministru în guvernul R. D. 
Vietnam, și-a încheiat, miercuri, vi
zita efeotuată in R. P. Bulgaria la 
invitația C.C. al P.C. Bulgar — re
latează agenția B.T.A. înainte de 
plecarea sa din Sofia. Xuan Thuy, 
a fost primit de Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al C.C, 
al P.C.B., președinte al Consiliului 
de Miniștri, și de alți conducători de 
partid și de stat bulgari.

fl început examinarea 
tratatului cu privire Ia ba
zele relațiilor dintre MJ. 
și R.F.G., in Comitetul de politică 
externă al Camerei Populare a R. D. 
Germane. în cadrul comitetului. Mi
chael Kohl, secretar de stat la Con
siliul de Miniștri al R.D.G., a pre
zentat un raport pe această temă.

într-o declarație radiote
levizată, președintele Republicii 
Sudan, Gaafar el Numeiry. a arătat 
că acțiunea grupului de membri ai 
organizației „Septembrie negru", 
care au atacat Ambasada saudită din 
Khartum, „cade sub incidența legi
lor acestei țări, urmînd să fie sanc
ționată de către instanțe sudaneze, 
în conformitate cu decretele repu
blicane".

La Belgrad au continuat 
convorbirile oficiale dintre 
Milos Minici, vicepreședinte al Con

siliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, secretar federal pentru 
afaceri externe, și Bohuslav Chnou- 
pek, ministrul, afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace. Făoindu-se un 
schimb de opinii asupra unor aspecte 
politice internaționale, părțile au re
levat, printre altele, oportunitatea 
pregătirilor în vederea conferinței 
general-europene pentru securitate Și 
cooperare, dorința guvernelor lor de 
a participa activ la aceste pregătiri.

Succesul expoziției 
„Artă și tradiții populare 

românești” în Brazilia
BRASILIA 7 (Agerpres). — 

La sediul Fundației culturale 
din capitala Braziliei a fost or
ganizată, recent, expoziția „Artă 
și tradiții populare românești". 
Expoziția a. prezentat aspecte 
semnificative ale artei populare 
românești, bucurindu-se de o 
deosebită apreciere din partea 
specialiștilor și a publicului vi
zitator. Ea va fi prezentată și 
în alte orașe braziliene.

Sesiunea Comisiei inter- 
guvernamentale soviete— 
cubaneze de colaborare econo
mică și tehnico-științifică a luat 
sfârșit la Havana, cu prilejul căreia 
a fost semnat un protocol.

La Varșovia a sosit în
tr-o vizită oficială,la Citația 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, Piotr Jaroszewicz, 
primul ministru al Finlandei, Ka- 
veli Sorsa. în aceeași zi au început 
convorbirile polono-finlandeze.

La încheierea convorbi
rilor dintre delegațiile comerciale 

ale R. P. Ungare și R. P. Chineze, 
desfășurate într-o atmosferă cordială, 
la Budapesta a fost semnat acordul 
ungaro-chinez privind schimburile 
de mărfuri și plățile pe anul 1973 — 
informează agenția M.T.I. Documen-

Germenii vieții sînt răspîndiți în întreg universul ?
Ipoteză emisă la reuniunea științifică de la Houston

AZI, REFERENDUM ÎN IRLANDA DE NORD
Azi, în Irlanda de nord (Ulster) 

are Ioc referendumul cu privire la 
viitorul statut al acestei regiuni 
— de aproape patru ani teatrul 
unor violente ciocniri intre cele două 
comunități, protestantă și catolică, 
soldate, pină în prezent, cu peste 
750 de morți și 7 000 de răniți. Cei 
peste un milion de cetățeni cu drept 
de vot urmează să se pronunțe dacă 
doresc ca Ulsterul să rămină in con
tinuare parte integrantă a Marii 
Britanii sau să se alipească Republi
cii Irlanda (Eire), stat independent 
situat in partea de sud a insulei 
cu același nume.

Hotărîrea organizării referendumu
lui aparține cabinetului britanic, sub 
a cărui administrare directă se gă
sesc in prezent cele șase comitate 
ale provinciei nord-irlandeze, in 
urma desființării, in martie 1972, a 
statutului semiautonom al acesteia. 
Această consultare a populației se 
desfășoară in condițiile în care un 
șir de grupări politice nord-irlandeze, 
ca și oficialitățile de la Londra și 
cele de la Dublin, manifestă dorința 
de a găsi căile unei reglementări 
pașnice a conflictului dintre cele 
două comunități. Pozițiile acestora 
sint bine cunoscute : în timp ce pro
testanții se pronunță pentru menți
nerea mai departe a Ulsterului în 
componența Marii Britanii, catolicii 
sint partizanii alipirii la Eire. în 
consecință, observatorii nu se aș
teaptă la surprize în urma referen
dumului : dată fiind preponderența 
populației protestante (două treimi), 
se consideră practic ca o certitudine 
că rezultatele vor consemna rămîne- 
rea la situația de fapt.

Pe măsura apropierii datei des
fășurării referendumului, au apărut 
însă elemente noi, de natură să rea- 
prindă tensiunea. Este vorba. în 
special, de propunerea lui William 
Craig, conducătorul Consiliului loia- 
list unit (care grupează trei mișcări 
protestante), de transformare a Ul
sterului intr-un dominion indepen
dent in cadrul Commonwealthului, 
perspectivă imposibil de acceptat 
pentru catolici.

Deși referendumul iși are semni
ficația sa, în cercurile observatorilor 
este așteptat însă cu mai mult in
teres un alt eveniment, și anume a- 
propiata publicare a Cărții Albe a 
guvernului britanic. Aceasta ur
mează să cuprindă propuneri con
crete în vederea soluționării crizei 
din Irlanda de nord, pe linia îmbu
nătățirii condițiilor economice din 
regiune și asigurării, in acest fel, 
a egalității efective in drepturi a 
tuturor locuitorilor, indiferent de 
apartenența confesională. De altfel, 
se notează ou interes prezența, cu 
începere de joi, in capitala britanică 
a premierului Cosgrave, care ur
mează să discute cu oficialitățile de 
la Londra tocmai problemele legate 
de atingerea acestor obiective esen
țiale.

Evenimentele menționate. încă In 
curs de desfășurare, fac să prindă 
din nou contur speranța intr-o trep
tată evoluție pozitivă in Irlanda de 
nord, astfel incit liniștea să poată 
reveni in această regiune, iar viața 
să-și reia cursul normal.

D. O.

HOUSTON 7 (Ager
pres). — „Compușii 
chimici al rocilor lu
nare, aduse pe Pâ- 
mînt de echipajele 
„Apollo", permit să 
se creadă că germeni 
ai vieții, răspîndiți în 
întreg universul, nu 
așteaptă decît circum
stanțe favorabile pen
tru a se dezvolta", a 
declarat profesorul 
american Sidney Fox, 
în cadrul reuniunii 
științifice de la Hous
ton consacrate studiu- 
‘ui Lunii la care par
ticipă 750 de savanți

din mai multe țări. 
Infime cantități din 
acești compuși se 
transformă in amino- 
acizi cî-nd vin în con
tact cu apa. Compușii 
respectivi, ce intră in 
compoziția moleculei 
A.D.N. (acid dioxiri- 
bonucleic), se găsesc 
în toate organismele 
vii. Procentul acestor 
„precursori ai ami- 
noacizilor", în raport 
cu carbonul conți
nut in rocile lu
nare. este asemănă
tor celui descoperit 
recent in meteoriții

bogați în carbon, ce 
vin din „adîncul" sis
temului solar. Pro
fesorul Sidney Fox a 
apreciat că se poate 
crede că există o sub
stanță chimică comu
nă, de proveniență 
cosmică, care este o 
sursă de viață.

în cadrul aceleiași 
reuniuni, dr. Garry 
Latham, selenolog la 
N.A.S.A., a declarat că 
Luna are un nucleu 
semilichid situat la o 
adincime de aproxima
tiv o mie de kilometri.

Pe o autostradă în apropiere de Nordheim (R.F.G.) s-au ciocnit mai multe 
autovehicule. 15 persoane au fost rănite
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tul prevede creșterea In continuare 
a schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

în conformitate cu acor
dul dintre U.R.S.S. și S.U.S. 
privind colaborarea în cercetarea și 
folosirea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice, la Moscova a avut loc in
tre 26 februarie și 6 martie o re
uniune a specialiștilor sovietici și 
americani în biologia și medicina 
spațială.

. Un grup de deputat! ita
lieni aparținînd partidului Creștin- 
Democrat (de guvernămînt) au ce
rut premierului Giulio Andreotti să 
înceapă convorbiri cu reprezentanții 
R.D. Vietnam, in vederea stabilirii 
de relații diplomatice cu această 
țară.

AERIANĂ DIN FRANȚA
• Accidentul s-ar datora unei 

erori de pilotaj
PARIS 7 (Agerpres). — Accidentul 

care a avut loc luni după-amia- 
ză în spațiul aerian al Franței, 
cind două avioane de transport civile 
aparținînd unor companii spaniole 
s-au ciocnit in aer, provocind moar
tea a 68 de pasageri, s-ar datora unei 
erori de pilotaj, și nu modului nesa
tisfăcător de supraveghere a traficu
lui aerian — a anunțat, marți, in 
cursul unei conferințe de presă, mi
nistrul francez al transporturilor. Ro
bert Galley. El s-a referit, cu acest 
prilej, la benzile de magnetofon în
registrate la Centrul de control al 
zborurilor, deservit, după cum se 
știe, de militari, după intrarea în 
grevă, săptămina trecută, a controlo
rilor civili ai traficului.

v.- • ■ ‘yv

NOTE

De vină n-au fost stîncile...
Vasul de transport 

„Vanlin", înregistrat 
sub pavilion panamez, 
a naufragiat, nu de 
mult, pe o stîncă in 
apropierea insulei 
Vancouver. Explicind 
cauzele accidentului, 
căpitanul vasului de
clara : „Toate apara
tele de navigație a- 
flate la bord sint de
fecte. încă înainte de 
a pleca din Japonia 
am atras atenția pro
prietarilor asupra a- 
cestei stări de lucruri 
deplorabile ; demersu
rile mele au rămas 
fără rezultat. Pină la 
Vancouver am stră
bătut oceanul doar cu 
ajutorul unui com
pas. Cind am naufra
giat, pur și simplu, nu 
știam unde ne aflăm".

Știri despre aseme
nea naufragii, care 
provoacă însemnate 
pagube umane și ma
teriale, apar cu frec
vență in presa occiden
tală. De obicei, arma
torii aruncă vina pe 
seama stihiilor naturii 
sau neglijenței naviga
torilor. Săptămînalul 
londonez ..Observer" 
este de altă părere.

Făcîndu-se ecoul ne
mulțumirilor împăr
tășite de tot mai mulți 
marinari de pe vasele 
comerciale, publicația 
londoneză găsește 
cauza naufragiilor în 
încălcarea de către u- 
nii armatori a norme
lor de securitate a va
selor.

în principiu — scrie 
„Observer" — orice vas 
comercial, pentru a 
ieși în larg, trebuie să 
dispună de un certi
ficat care să ateste 
că starea Iui tehnică 
corespunde normelor 
fixate de convenția 
Organizației mariti
me consultative inter- 
guvernamentale și ce
lor stabilite de țara 
in care este înregistrat 
vasul respectiv. în 
multe din țările care 
au semnat convenția 
nu există însă un ser
viciu special de control 
care să garanteze si
guranța vaselor. Răs
punderea pentru tra
ducerea în viață a nor
melor de navigație a 
fost lăsată exclusiv pe 
seama armatorilor. 
Dar companiile de 
navigație, aflate în-

tr-o acerbă concuren
ță. ignoră, de cele 
mai multe ori. aceste 
reguli, ca și sesizări
le personalului navi
gant, refuză să facă 
investițiile reclamate 
de îmbunătățirea teh
nică a vaselor. Pe 
drumurile maritime 
sint trimise astfel la 
voia intimplării vase 
comerciale cu grave 
defecțiuni tehnice, cu 
aparate de navigație 
scoase din uz și care, 
la confruntarea cu 
stihiile naturii, nau- 
fragiază, punind în 
primejdie viața a zeci 
și sute de oameni.

Sindicatele marina
rilor protestează frec
vent împotriva acestei 
stări de lucruri. Per
sonalul navigant pro
testează, totodată, îm
potriva ’ înregistrării 
vaselor comerciale sub 
pavilioanele altor țări, 
practică folosită de nu 
puțini armatori pen
tru a se sustrage nu 
numai unor taxe sau 
impozite, ci și unor 
măsuri de control teh
nic.

A. M.

In aceste zile, la Wounded Knee
Presa americană se ocupă pe 

larg de evenimentele din mica 
localitate Wounded Knee (Da
kota. de sud), care a fost „ocu
pată" de un grup de 200 de in
dieni, descendenți ai tribului 
siusilor Ogalala.

Demonstrația a început in 
mod pașnic, fără să se înregis
treze nici un fel de victime. In 
mod simbolic, indienii ati luat 
11 ostatici pe care i-au decla
rat „prizonieri de război ; ulte
rior ei și-au procurat insă ar
me și au început să ridice ba
ricade de-a curmezișul căilor 
de acces in oraș.

Intre timp, in apropiere de 
Wounded Knee și-au făcut apa
riția primele detașamente ale 
trupelor federale, militari ai 
gărzii naționale, polițiști, pre- 
văzuți cu elicoptere și mașini 
blindate. Pentru evitarea ori
căror incidente, căpeteniile in
dienilor au eliberat imediat 
ostaticii și și-au anunțat re
vendicările, cerind respectarea 
prevederilor tratatelor înche
iate in trecut cu șefii tribului 
siușilor, plata de compensații 
pentru pământurile rezerva
țiilor care au fost expropriate 
pentru construirea de șosele, a- 
meliorarea sistemului de învă- 
țămint și asistenței medicale 
din rezervații, restabilirea drep

turilor indienilor de a pescui și 
vina, cercetarea activității Bi
roului federal pentru proble
mele indienilor, care, in loc 
să le apere drepturile, s-ar fi 
transformat intr-un instru
ment ostil intereselor lor. In 
legătură cu aceste revendicări, 
ziarele americane reamintesc 
că peste două treimi din cei 
650 000 de indieni americani 
trăiesc în rezervații, multe din
tre ele situate pe pămînturi se
cetoase, departe de căile de co
municație și că nivelul lor de 
trai este mult sub media na
țională.

Conducătorii demonstranților 
au cerut unor senatori, inclu
siv reprezentanților in Senat 
ai statului Dakota de sud să 
vină la Wounded Knee. Aceș
tia au sosit cu elicopterul in 
localitate și au promis că vor 
atrage atenția, forurilor fede
rale asupra situației rezerva
țiilor. Deocamdată, unitățile 
federale continuă să primeas
că întăriri, in timp ce indienii 
ridică fortificații, sapă tranșee 
și au trecut la raționalizarea a- 
limentelor in mica localitate. 
Tratativele pentru găsirea u- 
nei soluții continuă.

C. ALEXANDROAIE
Washington.
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