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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNITI-VĂ! COMO

cu randament maxim!
unuiDin capul loca, în perspec- folosirea inte-

2. — Structura organizato- ministerelor și a celorlalte centrale poate cuprinde, în de volumul complexitatea,

mie In ziua de 12 martie 1973 a avut loc ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de 
Stat

Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat Decre 
tul privind stabilirea normelor unitare de orga- 
nizare a ministerelor și celorlalte organe cen
trale de stat.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

R E T 
normelor unitare

Marți 13 martie 1973 6 PAGINI 30 BANI

PLENARA C.C. AL P.C.R. A INDICAT

al întreprinderilor să fie utilizat
în cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie-2 martie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou imperativul de excepțională însemnătate economică al folosirii depline a capacităților de producție, a întregului potențial productiv de care dispunem. Care este, în fond, esența economică a asemenea imperativ ? cului trebuie precizat tiva acestui an, prin grală a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a spațiilor construite urmează să se obțină aproape două treimi din întregul spor de producție față 1972.nuare, anul 1975, tocmai' pe această trebuie să se lizeze cea mare parte producția industrială suplimentară, pe care colectivele de treprinderi angajat să o lizeze pentru sigura înfăptuirea te de termen.

industrială de anul în conti- pînă incale rea- mai din
în- s-au rea- a a-
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POPULARIZAREA 

HOTĂRÎRILOR PLENAREI

ÎN CENTRUL MUNCII

POLITICE DE MASA

organe centrale de stat

că în ritm susținut valoarea producției, precum și venitul net Ia 1 000 Iei fonduri fixe. Totodată, prin folosirea intensivă, cit mai eficientă a capacităților de producție, se creează condiții pentru a se recupera mai repede sumele avansate de societate pentru construirea și dotarea tehnică superioară a întreprinderilor.Stabilind drept sarcină majoră utilizarea cit mai bună a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a spațiilor

văzute inițial în planul cincinal. în ce oare iși au izvorul producția industrială de 14 miliarde lei, realizată suplimentar în primii doi ani ai cincinalului, cele 100 milioane de lei producție peste prevederi, obținută in ianuarie și februarie din acest an, dacă nu, în mare parte, în utilizarea mai productivă a mașinilor și utilajelor, a instalațiilor Tocmai pe o asemenea punerea mai bine
„O deosebita atenție va trebui acordată în conti

nuare folosirii depline a capacităților de producție. 
Sporirea producției pe această cale impune o preocu
pare mult mai mare pentru întreținerea corespunză
toare a utilajelor și instalațiilor. Este necesar să fie 
luate măsuri pentru prelungirea perioadelor de lucru, 
redueîndu-se la minim întreruperile pentru reparații".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea la încheierea Plenarei C.C. al 

P.C.R. din 28 iebruarie — 2 martie 1973).

cincinalului înain- —, — ------- Este un lucru pedeplin posibil și el corespunde indicațiilor conducerii partidului nostru, care a arătat că, în ve-' ilcrea îndeplinirii înainte de ter- inen a cincinalului, nu ne propunem să alocăm noi fonduri de investiții din venitul național, ci să obținem — cu capacitățile de producție de care dispunem — o producție suplimentară cît mai mare, la mărfuri solicitate de economie, valo- rificind mai bine, mai eficient investițiile făcute pînă acum în economie. Deci, este imperios necesar să creas-

de producție, partidul nostru a ținut seama de uriașul potențial productiv de care dispunem în momentul de față, de posibilitățile reale existente in acest domeniu în toate întreprinderile. într-adevăr, valoarea fondurilor fixe din sfera producției se ridică Ia sute de miliarde de lei, din care aproape trei pătrimi sînt capacități puse în funcțiune în ultimii zece ani, deci cu un grad de tehnicitate superior. Folosirea intensivă, deplină a acestui uriaș ductiv este de natură creșterea impetuoasă, a producției — peste

o producție milioane de ca lumina facem totul

industriale ? bază, prin în valoare a rezervelor din e- conomie. municipiul București și 36 de județe și-au propus să depășească planul pe 1973 Ia pro- ducția-marfă industrială cu a- proape 6 miliarde de lei. producția solicitată de economie, utilă consumului productiv și consumului oamenilor muncii.Cind in prezent — așa cum se a- răta la recenta plenară a C.C. al P.C.R. — în economia noastră se realizează intr-o industrială de Iei, este li'mpe- zilei că trebuie pentru ca noțen-

CREȘTEREA 
EFICIENȚEI 
ECONOMICE

In dezbatere publică:

oră70 de să .. _ ...țialul productiv al întreprinderilor să fie utilizat cu rezultate superioare, în acest -sens;. ,tin întreaga industrie s-au depus și se depun,, in continuare, eforturi stăruitoare pentru încărcarea corespunzătoare, optimă a ție în tot cursul anului.tru prima dată, în primele

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d ecre tea-ză :
Art. 1. — Atribuțiile ministerelor și ale celorlalte organe centrale de stat și structura lor organizatorică se stabilesc- prin lege.Organizarea se face în mod unitar, pe baza normelor prevăzute în prezentul decret.
Art. rice a organe funcție importanța și specificul activității, următoarele tipuri de compartimente :a) birouri,;b) servicii ;c) direcții ;d) direcții generale :e) departamente.în afara compartimentelor menționate mai sus, în unele ministere și organe centrale se pot organiza, potrivit specificului, oficii, care vor fi asimilate, după caz, cu serviciile sau birourile.
Art. 3. — Biroul se poate constitui dacă pentru îndeplinirea unor activități omogene este necesară o delimitare organizatorică distinctă. Biroul poate fi organizat fie independent, fie în cadrul unui serviciu, dacă volumul de muncă necesită un număr de cel puțin cinci persoane.
Art. 4. — Serviciul se poate organiza pentru îndeplinirea unor activități importante, cu1 volum mare de muncă, sau pentru mai multe activități complementare, care necesită o conducere unitară.Serviciul se poate constitui dacă volumul de muncă necesită un număr de cel puțin 15 persoane.■ In cadrul serviciului pot funcționa atît birouri, cît și executanți subordonați direct șefului de serviciu.De asemenea, se pot organiza servicii cu cel puțin 10 persoane, în care caz executanții sînt direct subordonați șefului de serviciu.
Art. 5. — Direcția, cuprinde, mai multe servicii sau birouri independente, care desfășoară activități complementare.Direcția se constituie mul activității necesită persoane.în funcție de natura activității, direcția se poate constitui și cu un

număr mai mare de persoane. De asemenea, se pot constitui direcții avînd un număr de cel puțin 30 de persoane, dacă volumul și importanța lucrărilor necesită aceasta și dacă direcțiile nu au în componența lor birouri sau servicii.
Art. 6. — Direcția generală se poate constitui — în cadrul unor ministere, organe centrale sau independent — pentru delimitarea organizatorică a unui grup de activități reprezentînd un domeniu funcțional distinct, o ramură, sub- ramură sau sector de activitate, dacă volumul și importanța activității necesită aceasta. Direcția generală se poate constitui numai dacă volumul de muncă necesită ■ cel puțin 80 de persoane.în cadrul direcției generale se pot organiza direcții fără servicii, servicii sau birouri cu respectarea prevederilor legale privind constituirea acestor compartimente.
Art. 7. — Departamentul și- poate constitui în mod excepțional în cadrul unor ministere, al altor organe centrale cu activitate complexă, sau independent, pentru asigurarea conducerii unitare a unor ramuri, activități sau sectoare de importanță deosebită.Departamentul poate avea in componența sa direcții, servicii și birouri, constituite cu respectarea prevederilor legale privind înființarea acestor compartimente.
Art. 8. — Consiliile ministerelor vor conduce nemijlocit centralele și celelalte unități economice independente.
Art. 9. — Personalul din ministere și din celelalte organe centrale se compune din următoarele categorii :a) personalb) personal cialitate ;c) personal traliv ;d) personal Se aprobățiilor de bază ale personalului de conducere, personalului de execu-

de de
de

conducere ; execuția de spe-execuți e-admi ni s-denomenclatorul func-deservire.

ție de specialitate, personalului de execuție-administrativ și ale personalului de deservire din ministere și celelalte organe centrale, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul decret.Ari. 10. — Prin legile de organizare și funcționare ale ministerelor sau altor organe centrale se stabilesc nomenclatorul specific de funcții, numărul maxim de personal, numărul maxim al personalului de conducere, al personalului de execuție de specialitate, al personalului de execuție-administrativ, precum și al personalului de deservire.în vederea folosirii raționale a cadrelor cu pregătire superioară, astfel îneît acestea să fie repartizate cu prioritate spre activitățile de concepție, control general tehnic, prin legile de organizare ale ministerelor sau altor organe centrale se va stabili raportul dintre numărul personalului cu studii medii și cel cu studii superioare, în acest scop, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, Consiliul de Miniștri va prezenta spre aprobare normative unitare de personal cu studii medii și superioare.
Art. 11. — Personalul care urmează a fi încadrat în funcții de conducere inferioare sau în funcții de execuție, prin organizarea ministerelor și a celorlalte organe centrale prevăzută în prezentul decret, va beneficia, cu precădere, de majorarea salariilor planificată pentru actualul cincinal.Majorarea salariilor prevăzută tn alineatul precedent va fi aplicată la noua funcție în care «-a făcut încadrarea.
Art. 12. — Se recomandă organelor centrale ale organizațiilor de masă și obștești să aplice în mod corespunzător dispozițiile prezentului decret.
Art. 13. — Prevederile prezentului decret vor fi aduse la îndeplinire pînă la data de 20 mantie 

1973

dacă volu-40—60 da .potențial pro- să permită In continuare, ritmurile pre- ÎN PAGINA A V-A:

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCUcapacităților de produc-Pen-

(Continuare în pag. a IlI-a)

din aparatul ministerelor

O NOUA CONTRIBUȚIE
LA EXTINDEREA RAPORTURILOR
DE PRIETENIE SI COLABORARE

• pe scurt, din țară

Acceleratorul de ioni de tip Van de 
Graaff-tandem de 15 MeV, de la Insti
tutul de fizică atomică, a atins para
metrii nominali. "Această instalație de mare performanță este utilizată în cercetări de fizică nucleară la energii joase și medii, precum și pentru culegerea unor date nucleare de bază, necesare reactorilor. Atingerea parametrilor nominali ai instalației creează noi posibilități în vederea efectuării unor cercetări științifice de mare interes, legate de elucidarea unor probleme importante dinfizica nucleară și de necesitățile practice izvorite din înfăptuirea Programului nuclear național. Noul accelerator permite în aceiași timp institutului să-și lărgească relațiile de colaborare internațională în domeniul cercetărilor și al unor aplicații ale fizicii și tehnicii nucleare.

Țărani cooperatori în stațiuni bal- 
neOClimateriCe. Numeroși țărani cooperatori din județul BOTOȘANI au devenit beneficiari ai stațiunilor balneoclimaterice din țară. în 1972, de pildă, 1 546 de țărani au fost trimiși la tratament prin filialele casei de pensii a cooperativelor. în primele două luni din acest an, alți 409 cooperatori s-au bucurat de tratament pentru diverse a- fecțiuni, urmînd ca, pînă la finele anului, numărul acestora să sporească cu incă 1 000.

ț-

/ 1 ■ •și' ' ''

Nomenclatorul funcțiilor de bază

și celorlalte organe centrale

Intr-o singură zi, mai multă zăpadă ROMÂNO-EGIPTENEcadrul politicii externe promo-
Specialiștii Uzinei de fire și fibre <; 

sintetice Săvinești au pus în funcțiune >: 
prima instalație pentru producerea £ 
metabisulfitului de sodiu în flux con- < 
tinuu din țara noastră. pină acum- această < principală materie primă, care se folosește în <■ tehnologia de fabricare a fibrelor acrilice, era V procurată din import. Prin darea în exploatare a J. acestei instalații — pentru care specialiștii de la z Săvinești au elaborat și tehnologia de fabricație < — se renunță în totalitate Ia import, realizîndu-se < pe această cale o economie de circa 800 000 lei z valută anual, <

decit in întreaga iarnă!
© MII DE CETĂȚENI AU PARTICIPAT IERI LA ÎNLĂTURAREA ZĂPEZII • ESTE NECESAR ÎN CONTINUARE 
APORTUL FIECĂRUIA • CU SPRIJINUL LARG AL INSTITUTULUI METEOROLOGIC, AUTORITĂȚILE CAPITALEI 
Șl ALE UNOR JUDEȚE AU FOST LUATE PRIN SURPRINDERE • S-A ACȚIONAT ENERGIC Șl SITUAȚIA SE 

NORMALIZEAZĂ

Noi unități sanitare în satele jude
țului Timiș. I” comunele Mașioc și Sinpetru Mare din județul Timiș au fost date recent în folosință circumscripții sanitare noi, prevăzute cu cabinete de stomatologie .și consultații pentru adulți și copii, precum și cu case de nașteri. Alte 8 circumscripții sătești au fost dotate cu autosanitare, în vederea asigurării asistenței medicale de urgență, iar peste jumătate din cele 48 unități de lucru stomatologice au fost înzestrate cu aparate moderne „Dentior 3“.

Intrată în funcțiune cu cîteva luni 
în urmă. Fabrica de garnituri de frînâ 
și etanșare din Rîmnicu-Sărat obține 
în fiecare zi rezultate tot mai specta
culoase Atingîndu-și parametrii proiectați in timp record, secția marsit a asimilat și produce 9 tipuri de plăci de etanșare, atît pentru procesul tehnologic al fabricii, cît și pentru o seamă de întreprinderi din țară. Produs pentru prima oară în țară, marsitul realizat aici întrunește calități similare klingerltului din import.

De 30—40 de ore, populația țării noastre este martora unor fenomene meteorologice pe cît de curioase, pe atît de rar in- tîlnite. Ieri dimineață, la Oradea, Ia Cluj, la Timișoara sau la Arad străzile erau inundate de lumina unui «oare primăvăratic și prietenos, iar ogoarele din a- ceste ținuturi erau invadate de tractoare pornite să are tarlalele în vederea însămînțărilor. Paradoxal, tot ieri — tot la noi în țară, dar în alte părți, mai ales prin sud și sud-est — in loc să se reverse primăvara, se înăsprise iarna. In Capitală, prin Ialomița și Teleorman, prin Olt și Vilcea, prin județele Brăila, Vrancea, Neamț și Suceava, ca să nu mai vorbim de zona Bu- cegilor — ningea abundent, cu fulgi mari și deși.Primii surprinși — dacă nu chiar supărați — de aceste capricii ale zilei de 12 martie au fost, fără îndoială, meteorologii. Nu numai din pricina amorului propriu, dar și pentru că prognozele pe care ni le comunicaseră — exact în presa din a- ceeași zi — indicau negru pe alb că „vremea se va ameliora treptat în toate regiunile țării". Din păcate, nu numai meteorologii, dar și unii edili și cetă-
l

țenii înșiși au fost surprinși nepregătiți de această întorsătură neobișnuită a vremii, drept pentru care, cu toate că în cele mai multe locuri s-a acționat energic și cu promptitudine, în primele ore ale dimineții, și chiar in cursul zilei de ieri au fost înregistrate unele dificultăți în circulația pe străzi și drumuri, în transportul public, în traficul feroviar și aerian.Așa cum au constatat direct redactorii și fotoreporterii „Scîn- teii", așa cum au transmis de la fața locului corespondenții noștri, în Capitală, ca și în toate județele în care a nins, au fost însă luate — începind chiar din timpul nopții de 11—12 martie — măsuri operative menite să normalizeze situația și să prevină eventuale alte tulburări în transport și circulație. în a- provizionarea populației. în a- limentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali și casnici, in funcționarea rețelelor telefonice și de apă. în București. ca și in județe, comandamentele specia] constituite, se îngrijesc atit de asigurarea u- tilajelor necesare in această acțiune, cit și de formares bilizarea unor echipe de cetă-si mo-

i , .țeni ce participă la înlăturarea zăpezii de pe principalele străzi și artere de circulație, pentru ca activitatea întreprinderilor și instituțiilor, celelalte activități sociale cotidiene să se desfășoare cît se poate de normal.Este mai mult decit probabil că ninsoarea și lapovița nu vor inceta peste tot nici azi, marți, și nici in această noapte. în- . seamnă, deci, că acțiunea de deszăpezire și de evitare a per- turbațiilor trebuie nu numai continuată, dar chiar in'tensifi- ' cată.Evident, comandamentele speciale de la nivelul municipiului București și de la județe vor face eforturi neîntrerupte, organizind activitatea întreprinderilor, care posedă utilaje și mijloace specializate, astfel incit să fie asigurate peste tot transportul în comun, aprovizionarea populației, cît și aprovizionarea întreprinderilor cu materii prime.

Se Înțelege că acțiunea de combatere a înzăpezirii privește nu numai întreprinderile specializate, ci reprezintă o îndatorire a fiecărui colectiv de întreprindere și instituție, a fiecărui cetățean în parte. Ieri multe colective și mulți cetățeni de la orașe și sate au înțeles ce trebuie să facă. Și au făcut.Sîntem chemați însă cu toții să participăm efectiv Ia această acțiune menită să evite orice dificultate care ne-ar stînjeni activitatea cotidiană. Pentru ca arterele din orașe și șoselele naționale să asigure peste tot o circulație normală, pentru ca să nu aibă nimic de suferit, nici aprovizionarea populației și' nici activitatea productivă a întreprinderilor — sîntem chemați, și datori, să punem cu toții mîna pe lopată șl să acționăm, grabnic și gospodărește, pentru deszăpezire.
G. MIȚROI

RELATĂRI DIN CAPITALĂ Șl DIN TARĂ DESPRE 
ACȚIUNILE DE ÎNLĂTURARE Â ZĂPEZII 

(IN PAGINA A ll-A)

învate cu principialitate și consecvență de partidul și statul nostru pe plan extern, un loc important î,l o- cupă — așa cum este binecunoscut și cum s-a reafirmat și la recenta plenară a C.C. al P.C.R. — extinderea raporturilor multilaterale de prietenie și colaborare cu statele Africii, Asiei, Americii Latine care luptă împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, cu partidele și organizațiile progresiste, de guver- nămînt din aceste țări.Acesta este cadrul In care se înscriu și relațiile multilaterale, de prietenie și colaborare rom.âno-egip- tene, ce se dezvoltă pe fondul solidarității active manifestate de poporul nostru cu lupta justă a popoarelor arabe pentru progres, independență și suveranitate națională, cu năzuințele lor de pace și bunăstare. Sînt.relații care și-au găsit, in aceste zile, o nouă ilustrare elocventă prin vizita de prietenie în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R., a delegației conduse de ing. Sayed Marei, prim- secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt.Momentul culminant al manifestărilor prilejuite de vizită l-a constituit primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a distinsului oaspete care a inminat conducătorului nostru de partid și de stat, din partea președintelui R.A. Egipt, Anwar El Sadat, un mesaj oficial, de calde urări in care și-au găsit expresie sentimentele de prietenie și prețuire față de președintele Consiliului de Stat, față de țara și poporul nostru. La rîndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis președintelui R. A. Egipt, poporului egiptean, urări tot atît de călduroase, expresia vie a unor alese sentimente. Caracterizată printr-o ambianță prietenească, de înțelegere mutuală, convorbirea a avut ca obiect probleme de Interes comun, ale promovării în continuare, pe multiple planuri, a relațiilor româno-egiptene,

precum și aspecte actuale ale situației internaționale.în același spirit s-au desfășurat întilnirea delegației Uniunii Socialiste Arabe la C.C. al P.C.R., contactele și discuțiile unor membri al delegației la instituții centrale și organizații de masă, care au prilejuit ■informări reciproce asupra unor probleme principale ale activității și preocupărilor respective, asupra realizărilor popoarelor român și egiptean in diferite domenii ale vieții politice șl social-economice, fiind, totodată, examinată problematica vieții internaționale, a luptei antiim- perialiste și anticolonialiste a popoarelor.Primirea călduroasă rezervată pretutindeni oaspeților egipteni, rodnicul schimb de opinii și de experiență e- fectuat reflectă ansamblul dezvoltării relațiilor de colaborare, stimă și prietenie dintre România și R. A. Egipt, evoluția lor mereu ascendentă, în conformitate cu interesele ambelor popoare, cu idealurile de pace și conlucrare internațională. De altfel, exprimînd sintetic aprecierea asupra desfășurării convorbirilor, comunicatul comun releva „satisfacția celor două părți pentru extinderea raporturilor politice, economice, tehnice, culturale dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt, care au cunoscut o dezvoltare intensă in urma înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei în R.A. Egipt a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat România, tr-adevăr, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu in Egipt, anul trecut, convorbirile cu președintele Anwar Sadat, concretizate în declarația comună, în alte documente, printre care și a- cordul de cooperare dintre P.C.R. și Uniunea Socialistă Arabă, au un moment de cea mai mare

al Republicii Socialiste Nicolae Ceaușescu". In-

(Continuare tn pag. & V-a)

marcat lnsem-
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O adresă 
identificată

La Arhivele statului din goviște se află o scrisoare care criticul literar Raicu nescu-Rion a trimis-o la data de 22 octombrie 1893 lui Gara- bet Ibrăileanu. Descoperind în ea diverse date și nume, menționate și în alte documente din fondul aceleiași arhive, cercetătorii Eugen Fruchter și Gabriel Mihăescu au început să caute... casa în care a locuit autorul. Și, după cercetarea a zeci și zeci de documente, au identificat-o pe strada Sache Po- roineanu, astăzi dr. Marinoiu, nr. 1. Acum, pe imobilul existent la această adresă, descoperită după 80 de ani, se va așeza o placă.
Vinul n-a

In urma unor ploi torențiale, 
in vara anului 1972, beciul cra
mei care aparține cooperativei 
de consum din orașul Covasna 
a fost inundat. A doua zi după 
aceasta, gestionarul Tamăs J6- 
zsef a declarat că apele au dis
trus mărfuri in valoare de pes
te 10 000 lei. In special, vin ! 
T.J. susținea că s-au spart o 
mulțime de sticle și un 
Aștepta deci... scadența ! 
ceasta n-a intirziat. In 
cercetărilor întreprinse, 
declarat pierdut a fost

butoi.
Și a- 
urma 
vinul 
găsit 

intr-o altă încăpere a cramei I 
Așadar, vinul n-a intrat la apă. A intrat, in schimb, gestiona
rul l

La cantonul

S-a Intîmplat pe linia Bar- | tolomeu-Zărnești, în dreptul cantonului nr. 27. Asistind la I trecerea trenului de persoane nr. 2 542, cantonierul loan Năs- I turaș a observat că din osiile i vagoanelor 3—4 începuseră să iasă flăcări. A luat'imediat mă- | știrile necesare și trenul-a fost oprit/ în urma verificării s-a ! constatat că, fiin.d.irfrînatevoyaho-J goanele în cauză mergeau „S3- • nie“, lucru ce a produs, prin i frecare, aprinderea osiilor. După înlăturarea defecțiunii, trenul I și-a continuat drumul în con- . diții bune.- , Datorită atenției cantonierului se evitase un posibil accident. Rămîne însă în discuție modul cum s-a făcut revizia vagoanelor înainte de plecare. Așteptăm cș acest lucru să fie clarificat de organele de resort.
„Depanato-
rul“în...pană

Posesorii de televizoare din
Aleșd, Bratca și Șuncuiuș (Bi
hor) erau mulțumiți. Prin partea I locului se răspindise vestea că 

| un specialist, delegat al uzinei
„Electronica", a venit tocmai I de la București să vadă cum
funcționează și, dacă e cazul, 
să repare aparatele lor. Și spe- I cialistul a început, intr-adevăr, 
să colinde prin casele cetățeni- I lor, prin magazinele sătești. Un 

. lucru era insă curios : la scurt 
1 timp după plecarea tui, cei în | cauză constatau că aparatele

„verificate" nu funcționau nici 
| măcar așa cum funcționaseră 

înainte. El insă „verifica". mai I departe. Pînă intr-o zi, cind, la
Vadul Crișului, s-au găsit, in- 

1 tr-o geantă pe care o abandona- I ie, zeci de lămpi scoase din tele
vizoare ! „Depanatorul" insă I nu mai era nicăieri. Cum îl 
cheamă ? „Nu l-am întrebat — 
au răspuns mulți dintre cei ce 
l-au primit in casă — pentru 
că... era bine îmbrăcat" (!?). 

I Poate se găsește, in sfîrșit,
cineva care va „îndrăzni" să-l 
întrebe de... legitimație.

Serviciu nu
mai contra 
serviciiîn calitatea sa de șef al punctului de expediție și ca- mionaj-transport de la complexul C.F.R. Satu-Mare, Checicheș avea și atribuția a pune „aviz favorabil" pe rerile de angajare ale noilor crători. Dar dumnealui era omul care să pună una cu două o asemenea apostilă ! I. C. examina fiecare caz cu atenție. Și nu pretindea nimic solicitantului, de- cît tot... o atenție. Discretă și cît mai substanțială. în- tr-una din zile însă, cîteva cereri însoțite de asemenea „atenții" sunătoare, în valoare de 2 000 lei, au devenit tot atî- tea piese ale unui dosar penal, în curînd, Instanța de judecată îi va acorda... avizul favorabil prevăzut de lege.

loan de ce- lu- nu cu

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorțjhe POPESCU 
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întregul nostru popor a luat cunoștință, cu viu interes, de hotăririle și celelalte documente ale recentei plenare a C.C. al P.C.R. Prin bogăția ideilor și multilaterala cuprindere tematică, prin perspectiva de ansamblu asupra problemelor accelerării dezvoltării economiei naționale, asupra perfecționării diferitelor domenii ale vieții sociale, plenara Comitetului Central a ilustrat încă o dată modul laborios, științific și concret în care acționează partidul nostru, conducerea sa, în frunte eu secretarul general al partidului, pentru soluționarea diverselor probleme cu care este confruntată țara în procesul dinamic al devenirilor ci, în bătălia constructivă in care s-a angajat întregul popor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Acum, după ce hotărîrile adoptate au intrat în patrimoniul activității nu numai teoretice, ci și practice, este datoria organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, de a munci neobosit pentru popularizarea, explicarea și cunoașterea temeinică a acestor măsuri, pentru însușirea lor, pentru mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea lor exemplară. Firește, înfăptuirea măsurilor stabilite, îndeplinirea sarcinilor economice și, cu deosebire, a obiectivului realizării planului pe 1973 la nivelul prevederilor maximale reclamă o activitate energică, susținută, in care fiecare comunist să se simtă plenar și conștient angajat.Aceasta înseamnă, evident, nu numai un vast program de acțiuni organizatorice pentru asigurarea cadrului

UNCII POLITICE
optim de îndeplinire a hotărlrllor, ci și desfășurarea unei susținute munci politice, presupunînd folosirea intensă a tuturor pîrghiilor și instrumentelor activității politice de masă, a tuturor modalităților de înrîurire și mobilizare a oamenilor — cu nemijlocita participare a membrilor birourilor organizațiilor de bază, activului de partid, întregului efectiv al corpului de lectori, propagandiști, agitatori.) Concomitent cu munca politică de la om la om, cu consfătuirile, schimburile de experiență, dezbaterile pe probleme, conferințele, simpozioanele, agitația vizuală trebuie să îmbrace, de asemenea, un caracter concret, strîns legat de măsurile preconizate de plenară ; se impun a fi folosite cu maximă eficiență gazetele de perete, stațiile de radioamplificare etc. Este necesar ca în adunările generale de partid, U.T.C., ale țăranilor cooperatori, în ședințele *sindicale și ale tuturor Organizațiilor de masă și obștești să se pună cu prioritate in discuție obiectivele stabilite la plenară, să se adopte programe concrete de măsuri pentru îndeplinirea lor.Desigur, este vorba de o activitate intensă, ce se va desfășura pe un amplu răstimp ; asemenea programe concrete, îndrumări și indicații sînt în curs de elaborare ; dar ceea ce interesează in specia] este modul in care organele și organizațiile de partid, manifestîndu-și spiritul de inițiativăj au trecut deîndată, din chiar primele zile consecutive plenarei, Ia treabă, la acțiuni concrete.Propunindu-și sâ reflecte in paginile sale această activitate, ziarul nostru va publica mai multe materiale pe această temă. Pentru început...

La întrebarea noastră ne răspunde tovarășul DUMITRU IONAȘ, secretar cu probleme de propagandă la Comitetul județean de partid Prahova.— Imediat după încheierea lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R., comitetul județean de partid a întocmit un plan de acțiuni, cuprinzînd măsuri politico-organizatorice în vederea popularizării și aplicării sarcinilor ce se desprind din hotărîrile plenarei. Este vorba de un program complex, eșalonat pe întregul an, cu sarcini concrete pentru fiecare sector de activitate. în domeniul muncii de propagandă, bunăoară, se prevăd organizarea studierii și popularizării documentelor plenarei, a legilor ale căror proiecte au fost aprobate și care urmează a fi dezbătute de Marea Adunare Națională, precum și acțiuni politico-educative ce se vor desfășura în scopul înfăptuirii sarcinilor stabilite. Sînt prevăzute acțiuni concrete în domeniul activității organizatorice și economice, pentru valorificarea întregului potențial tehni- co-material-uman de care dispune județul Prahova. Asemenea planuri și-au întocmit, de asemenea, consiliul județean al sindicatelor, comitetul-județean al U.T.C.-și ■ U.-JiC-.A.Pc
' —Din cită ne spuneți, re
zultă ci de planuri...’’nu duceți, 
lipsă. Care sini insă primele 
acțiuni practice întreprinse pe 
teren ?— Notați : începînd de la 1 martie și în zilele următoare, în toate

întreprinderile s-au afișat, la locuri vizibile, ziarele cuprinzînd , relatările lucrărilor și hotărârilor plenarei ; concomitent, stațiile de radioamplificare și radiofieare au transmis expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rezoluția plenarei, extrase din proiectele de legi ; zilnic, între 1 și 5 martie, agitatorii au fost operativ instruițl pe baza materialelor plenarei apărute în presă ; în- cepind din 3 martie, agitatorii au organizat — în pauzele de masă și la ieșirea din schimburi — pe brigăzi, echipe sau grupe de oameni, convorbiri și discuții de la om la om pentru cunoașterea și însușirea sarcinilor ce revin fiecărui colectiv de muncă. Concomitent, membrii biroului și ai comitetului județean de partid s-au întîlnit cu oameni ai muncii, au explicat importanța, conținutul și semnificația documentelor adoptate la plenară, au răspuns la întrebări.Totodată, s-au tipărit un mare număr de afișe, s-au confecționat panouri cuprinzînd extrase din cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și din rezoluția plenarei: l:i cluburi, în căminele culturale de la orașe și sate, la învățămintul de partid și u- . niversitatea serală, inclusiv lă orele de dirigenție din diferite școli, au,, fost prelucrate și explicate principa-'' lele hotărîri adoptate de plenară. în zilele de 5-8 martie, in cadrul instruirii aparatului și activului județean de partid, sindicat și U.T.C. s-au organizat studierea documentelor plenarei, precum și un program de

BUCUREȘTIîn cursul dimineții de luni s-a întrunit comandamentul pentru deszăpezire, care a stabilit măsuri urgente pentru utilizarea tuturor forțelor mecanice și umane necesare înlăturării zăpezii. Conform programului întocmit de municipalitate, s-a trecut la degajarea cu prioritate a arterelor pe care circulă mijloacele de transport în comun, a drumurilor de acces spre unitățile economice și comerciale, în vederea asigurării aprovizionării ritmice a acestora.La ora .9,30 se aflau deja la lucru peste 300 de utilaje mecanice de deszăpezire, cărora li s-au adăugat pe parcursul zilei alte circa 100 de tractoare, care fuseseră puse la dispoziția agriculturii pentru lucrările de primăvară. La această acțiune au fost mobilizate utilajele tuturor S.M.A. și I.A.S. din împrejurimile Capitalei, tractoare de la departamentul mecanizării agriculturii. Sa- lariaților de la întreprinderile de salubritate ale orașului le-au venit in ajutor muncitori de la uzinele „Timpuri Noi", „Semănătoarea", „Metalo- globus", „Electronica" și „Ciclop", care i-au sprijinit la montarea plugurilor și la punerea în stare de funcționare a tuturor utilajelor. Mii de cetățeni ai Capitalei au participat la acțiunile de deszăpezire., pe arterele de circulație, în incintele întreprinderilor, pe căile de acces către instituțiile publice, către locuințe.Cu toate condițiile grele provocate de viscol, aprovizionarea magazinelor se desfășoară normal. De la Direcția generală comercială a Capitalei am primit informații care atestă că în magazine și in depozite există stocuri de mărfuri pentru 10—15 zile, ce pot asigura aprovizionarea curentă a populației cu ulei, zahăr, orez, paste făinoase, conserve și alte alimente de bază. Livrarea și desfacerea laptelui, a preparatelor de carne, a pîinii și a altor alimente nu au suferit perturbări. S-au luat măsuri pentru ca fabricile de piine să fie aprovizionate ritmic cu materia primă necesară. Depozitele Capitalei dispun de cantități de lemne și cărbuni pentru circa două luni ; căile de acces au fost deblocate, astfel că livrările de combustibil au reînceput.Surprinsă, de asemenea, de ninsoarea abundentă, întreprinderea de transporturi București nu a putut asigura în bune condiții transportul în comun. Pentru remedierea neajunsurilor și normalizarea circulației au fost mobilizate toate mijloacele I.T.B. — pluguri, vagoane cu perii, utilaje pentru împrăștiat sare — și au fost scoase pe trasee echipele de depanare dotate cu ra- dio-telefon, care sînt îndrumate de urgență către un dispecerat al circulației, în locurile unde apar defecțiuni.Ieri după-amiază. comandamentul de deszăpezire al Capitalei a stabi

consultații și expuneri pe această temă ; la 9 martie a avut Ioc conferința secretarilor de partid și primarilor de la comune, in cadrul căreia s-a discutat despre sarcinile ce revin agriculturii județului în lumina hotăririlor plenarei.
— Aceasta în ce privește la

tura explicativă ; dar acțiunile 
vizind trecerea la realizarea 
practică a măsurilor stabilite 
de plenară 7— Pentru reducerea cheltuielilor materiale de producție am organizat o consfătuire cu participarea reprezentanților întreprinderilor ce își preliminaseră depășirea acestu: indicator in 1973 ; în vederea valorificării superioare a rezervelor interne, a fructificării la maximum a timpului de lucru și a materiilor prime, la Ploiești, Cîmpina, Sinaia și Florești s-au organizat schimburi de experiență pentru generalizarea inițiativelor : „Să lucrăm o zi pe lună cu electrozi economisiți", „Să obținem 1,5 milioane lei prin folosirea eficientă a S.D.V.-urilor", „Să gospodărim cu eficiență sporită metalul". Pentru extinderea acordului global. în industrie,''la“uzina „1 Mai" a avut loc un schimb de experiență, la care au) partitipat' 18 întreprinderi din ramura construcțiilor de mașini. Am inițiat, de asemenea, măsuri pentru extinderea acțiunii „Fiecare fermă de producție — o unitate model", aplicate pînă acum cu bune rezultate doar la C.A.P. din comunele Gher-

ghîța, Urlați, Petroșani și I.A.S. Dealu Mare, Albești și Pucheni ; organizațiile de partid de la sate au fost îndrumate să-și intensifice munca politico-educativă pentru generalizarea inițiativelor „Nici un petic de pămînt necultivat", lansată la C.A.P. Urlați, și, respectiv „Pentru cele mai bune rezultate în zootehnie", aparți- nînd crescătorilor de animale de la C.A.P. Mărginenii de Jos.
— Și o ultimă întrebare : Ce 

vă propuneți a întreprinde in 
viitorul imediat apropiat 7— Potrivit planului amintit, dezbaterile la învățământul de partid din perioada imediat următoare vor fi axate pe documentele plenarei; vom organiză o consfătuire metodică urmată de un schimb de experiență cu birourile organizațiilor de bază și agitatorii din orașul Azuga pe tema „Munca politică de la om la om și contribuția ei ia îndeplinirea sarcinilor șî a angajamentelor asumate" ; săptămînal, la cabinetele de științe sociale din județ se vor organiza, pe baza unor programe concrete, acțiuni ' de popularizare a documentelor plenarei și a legilor ce se vor adopta, la care vor fi antrenați juriști, activiști de partid și de stat ; în toate unitățile economice, agitația vizuală va fi revăzută și adaptată la sarcinile maximale de plan ale fiecărei unități. în același scop vom organiza trei schimburi de experiență, precum și mai multe simpozioane pe tema „Devansarea cincinalului — cauză a întregului popor". In scopul întăririi ordinii și disciplinei în muncă se vor organiza „Seri de întrebări și răspunsuri" pe marginea legilor privind disciplina și îmbunătățirea calității produselor, concursuri „Cine știe cîștigă" legate de problematica economică actuală, iar Ia uzina „Neptun" din Cîmpina și Uzina de mecanică fină din Sinaia — „Procese ale rebuturilor", „milimetri în instanță", ca și „Procesul indisciplinei". în sfîrșit, în comunele Albești, Drăgănești, Sălciile și în alte localități vor avea loc dezbateri pe marginea Hotărîrll plenarei C.C. aJ P.C.R cu privire la îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii în agricultură, precum și mese rotunde pe tema cultivării raționale a loturilor în folosință, a curților și terenurilor din vetrele satelorîn atenția noastră vor sta, de asemenea. perfecționarea metodelor și a mijloacelor muncii politico-organizatorice, precum și pregătirea multilaterală a aparatului comitetului județean de partid ; acesta va fi antrenat în inițiativa „Fiecare activist de partid — un promotor al noului, un organizator dinamic și creator", pe baza căreia, în a doua jumătate a anului, vom , organiza o sesiune de comunicări vizînd generalizarea' și fructificarea experienței înaintate în munca de partid.

Convorbire consemnată de 
Ioan VLANGA

„Grand Hotel" din Tg. Mureș — cea mai nouă construcție o orașului — 
are 230 de locuri pentru cazare și diferite unități de alimentație publică : 
2 restaurante, cafe-bar, cofetărie, bar de noapte. Clădirea are și alte 
unități : agenție de turism, spălătorie mecanică proprie, centrală termică 
și instalație de ventilație etc. Prin cota sa verticală de 50 de metri, noul 

hotel a devenit cea mai înaltă clădire a orașului
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La fabrica „Proletarul"-Bacâu

Țesături diverse și de calitate superioarăDe ani de zile, stofele realizate de Bacău primire lor din La ora oferă comerțului nu mal puțin de 20 de'sortimente de țesături în peste 100 de desene și culori. De menționat că circa 30 la sută dintre acestea sînt modele noi. Amintim, între ele, stofele pentru rochii realizate în carouri și stofele pentru sacouri bărbătești. Tovarășul director al fabricii, inginerul Vasile Ble- jușcă, ne spunea că, în momentul de față, la serviciul de creație se lucrează la realizarea altor 10 articole noi de țesături, într-o gamă variată de culori și desene, care vor fi prezentate comerțului la contractările'din vară. Paralel cu realizarea țesăturilor pentru costume și paltoane, întreprinderea băcăuană produce diferite sortimente de stofe pentru costume de protecție, mobilă, uniforme școlare. . Noua țesătură pentru costumele de protecție are o

fabrica „Proletarul" din se bucură de o bună din partea beneflciari- țară și de peste hotare, actuală, întreprinderea
rezistență mărită la acțiunea acizilor. Ea își va găsi o largă utilizare, Îndeosebi în unitățile industriale chimice. Tot aici se realizează și stofă pentru mobilă. Fantezia, jocul de desene și culori, durabilitatea' sînt atribute ce conferă stofei de mobilă o calitate superioară.în anul acesta, colectivul fabricii „Proletarul" s-a angajat să realizeze, peste sarcinile de plan, 5 000 mp stofe de bună calitate. Măsurile luate de conducerea întreprinderii pentru folosirea intensivă a tuturor mașinilor, ca și pentru punerea în funcțiune, înainte de termen, a noilor capacități de producție constituie o garanție a îndeplinirii și depășirii acestui angajament. De altfel, rezultatele obținute de la începutul anului și pînă âcUm' confirmă că tex- tiliștii băcăuani își respectă cu- vîntul. Ei au realizat în plus, față de sarcinile planificate, 1 000 mp stofe și 500 tone fire.

Gheorqlie BALTA 
corespondentul „Scînteii*
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lit, printre altele, măsuri eficiente pentru ca toate utilajele să acționeze în timpul nopții, aprovizionarea cu lapte pentru astăzi a început de ieri de la orele 17,00, iar muncitorilor navetiști să li se asigure condiții corespunzătoare de cazare și hrană pentru a rămîne în continuare în unități.După cum se vede, există condiții pentru desfășurarea normală a activității în București. Pentru aceasta este însă necesar să funcționeze cu capacitatea maximă toate utilajele de deszăpezire, chiar și cele care sint... înzăpezite pe unele străzi !Ce se întîmplă însă în microra- ioanele 5, 6 și 7 din cartierul Drumul Taberei, lipsite în cursul zilei de ieri de lumină, căldură și apă caldă ?
GALAȚIOdată cu viscolul și depunerea abundentă de zăpadă, în județul Galați a fost pus în mișcare întregul parc de mașini și agregate destinat deszăpezirii. Comandamentul județean și comandamentele comunale acționează cu promptitudine pentru deszăpezirea drumurilor, a principalelor căi de acces la întreprinderi și instituții. în urma acțiunii energice, drumurile spre combinatul siderurgic, cît și celelalte spre unitățile industriale din municipiul Galați, sînt practicabile.în județ, comandamentele comunale acționează îndeosebi în sectoarele zootehnice pentru a asigura o activitate normală și pentru a' pre- întîmpina orice primejduire a animalelor. Pretutindeni, magazinele sînt bine aprovizionate cu alimente și alte mărfuri, neexistînd nici un fel de probleme în această direcție.
TELEORMANîncă în primele ore ale dimineții, în gara Roșiori au fost mobilizați aproape 800 de cetățeni, salariați din întreprinderile și instituțiile orașului, pentru a debloca liniile. La fel, în toate localitățile din județ, comandamentele comunale au luat măsuri, încă din timpul nopții, menținînd practicabile drumurile de acces spre bazele furajere din C.A.P. și I.A.S., pentru a asigura îngrijirea animalelor. După cum ne-a informat tov. Marin Nisipașu prim-vicepreședinte al consiliului popular județean. încă din primele ore ale dimineții, pe toate șoselele naționale și județene lucrează zeci de utilaje și mii de țărani cooperatori, mecanizatorii și lucrătorii din Întreprinderile agricole de stat, pentru a reda circulației șoselele și căile ferate.

PIATRA NEAMȚîn orașul Piatra Neamț s-a acționat energic pentru eliberarea căilor de acces spre unitățile productive — cum ar fi bd. Chimiei, care duce spre platforma chimică Săvi- nești. Au fost luate măsuri pentru deszăpezirea căilor de acces spre Uzina de țevi din Roman. Fabrica de ciment-Bicaz și sectoarele zootehnice ale cooperativelor agricole de producție.Totuși, pe unele drumuri județene, cum ar fi cele spre comunele Valea Ursului, Oniceni. Icușești și Izvoarele, unde troienele au atins o înălțime de pînă la 2,50 m. nu se acționează deloc la deszăpezire. Cauza : din lipsa de preocupare a direcției județene de drumuri și poduri, un număr de 6 buldozere și alte agregate stau defecte pe marginea drumului. acoperite de zăpadă.
VRANCEAîn Focșani și în celelalte orașe au fost constituite numeroase echipe de cetățeni care, ajutate de mijloace mecanice, asigură condiții de circulație pe arterele principale și către depozitele de combustibil, de alimente și fabricile de pîine.Consiliul popular municipal și I.G.C.L. Focșani n-au luat măsuri pentru a asigura un stoc de combustibil special, necesar centralelor termice. întreprinderea „Combustibilul" din Ploiești, care a refuzat să livreze cantitatea solicitată de combustibil, este informată și pe această cale că, de ieri, cîteva blocuri de locuit racordate de centrala termică nr. 2 din cartierul de nord al orașului n-au mai fost încălzite din lipsă de combustibil.

PENTRU PREVENIREA PIERDERILOR
Șl LEGUMICULTURA

ÎN ZOOTEHNIE

Evoluția condițiilor meteorologice impune o serie de măsuri operative în agricultură și îndeosebi în zootehnie și legumicultura. în acest sens, ministerul de resort indică unităților agricole de stat și cooperatiste să a- corde maximum de atenție furajării și îngrijirii animalelor tinere, protejării acestora de frig prin amenajarea de compartimente sau incăperi mai călduroase și prin asigurarea funcționării neîntrerupte a instalațiilor de încălzire în maternitățile de scroafe, creșele de viței etc. Acum, cind ne aflăm în sezonul cu cel mai mare număr de miei, una dintre ac-

țiunile de primă urgență este prevenirea pierderilor. Cu atît mai mult cu cît majoritatea fermelor de ovine au saivane și alte adăposturi simple, mai friguroase. în aceste condiții ciobanii trebuie sprijiniți să asigure întreținerea mieilor la adăpost de intemperii și furajarea lor suplimentară. Pentru realizarea acestor măsuri, ministerul de resort recomandă ca toți specialiștii agricoli să preia cîte un sector sau fermă zootehnică de a cărei activitate să răspundă permanent pînă la normalizarea timpului.
Circulația pa drumurile publiceDupă cum informează Inspectoratul General al Miliției și Direcția generală a drumurilor, luni la ora 18,00 era întreruptă circulația următoarele drumuri București—U rziceni București—Giurgiu București—Oltenița ____ ... ,București—Alexandria (km 32—41) ; Urziceni— Slobozia (km 2—17) ; Buzău—Brăila (km 36—79) ; Lehliu— Călărași (km 130) ; Brăila—Slobozia (km 2—59) ; Tecuci—Galați (km3—68) ; Galați—Oancea (km 20—57) ; Tecuci—Bîrlad (km 21—51) ; și drumul Pogoanele—Slobozia (km 30—50).Inspectoratul General al Miliției recomandă să se evite circulația în

(km(km (km
pe naționale : 26—30) ; 32—50) ; 30—60) ;

zonele unde ninge abundent. Conducătorilor autovehiculelor grele care sînt nevoiți să circule în aceste sec

toare li se recomandă să conducă cu deosebită prudență și să respecte distanța corespunzătoare în mers față de celelalte vehicule. Cei care nu pot continua deplasarea sînt solicitați să scoată autovehiculele din partea carosabilă, să nu le părăsească și să faciliteze activitatea utilajelor de deszăpezire. Deținătorilor de autoturisme proprietate personală li se recomandă să nu circule în București și în celelalte regiuni ale țării afectate de zăpadă. în Capitală și pe numeroase drumuri utilaje speciale și echipe de muncitori lucrează intens pentru descongestionarea arterelor de circulație. Oamenii muncii din întreprinderi, instituții, cetățenii sînt solicitați să participe activ la acțiunea de înlăturare a zăpezii. (Agerpres)

Măsuri urgente trebuie luate pentru prevenirea pierderilor in legumi- cultură și alte sectoare agricole. Este necesar ca în sere să se asigure temperaturi de peste 18 grade pentru a înlesni topirea zăpezii depuse pe construcții, să se verifice și șă se asigure etanșeitatea ferestrelor și a intrărilor, să fie remediate eventualele stricăciuni semnalate în cadrul solariilor. în răsadnițe trebuie să se îndepărteze zăpada de pe rame și poteci. Potecile să fie completate cu gunoi pînă la nivelul ramelor. Peste răsadnițe se vor întinde ziua folii do polietilenă pentru a asigura plantelor luminozitate maximă și a evita pătrunderea umezelii.Există condiții ca prin mobilizarea atentă a tuturor resurselor și posibilităților existente organele și organizațiile de partid, organele și unitățile agricole să prevină pierderile în agricultură, să asigure realizarea normală a producției.
vremea

CE MĂSURI S-AU IUAT PENTRU DESFĂȘURAREA NORMALĂ A ACTIVITĂȚII LA:DISPECERATUL ENERGETIC NAȚIONALPotrivit informațiilor furnizate de Dispeceratul energetic național, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali și casnici din întreaga țară se desfășoară în mod normal în zonele unde continuă viscolul echipe de intervenții se află în alertă, fiind dotate corespunzător pentru a Înlătura prompt eventualele defecțiuni în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, întreruperea curentului electric, luni dimineața, în unele cartiere ale Capitalei se datorește unei avarii înregistrate la stația de transformare București-Nord. Au fost luate măsurile necesare ca în cel mai scurt timp totul să reintre în normal, apelîndu-se la alimentarea cu energie electrică din alte stații bucureștene.

CĂILE FERATETraficul feroviar a fost Îngreunat din punct de vedere 
al respectării graficului orar, mai ales pe liniile care unesc Capitala cu localitățile Roșiori de Vede, Craiova, Giurgiu, Oltenița, Făurei, Galați. Ploiești, Brașov. Buzău, Rîmnicu-Sărat și Mărășești.Pentru facilitarea circulației optime în condițiile reducerii capacității orare a liniei, a trenurilor rapide și accelerate de persoane, în cursul dimineții au fost anulate șase trenuri de călători locale care aveau plecarea din București-Nord spre Constanța, Ploiești și Galați, De asemenea, în condiții deosebit de grele s-a asigurat menținerea circulației trenurilor internaționale și a altora pe sectorul Cimpina — Azuga — Predeal — Brașov, unde stratul de-zăpadă a atins o grosime pînă la 60—70 cm.Mii de ceferiști, alți oameni ai muncii, precum și ostași din unitățile militare au lucrat și lucrează la asigurarea circulației feroviare și la înlăturarea zăpezii.

în noaptea de duminică spre luni, în 
partea de sud-est a țării a nins abun
dent, iar in Dobrogea a plouat. Viteza 
vintului a fost de 70 km pe oră. In- 
tr-un timp scurt s-a depus un' strat 
gros de zăpadă. De la Olt și pînă la 
Ialomița, deci pe mare parte din 
Cimpia Bărăganului, grosimea stratului 
de zăpadă variază între 20 și 4o de 
cm, fiind troienită din cauza vîntulul. 
In unele zone a nins mal abundent. 
In București, de exemplu, stratul de 
zapadă măsoară 60 cm, Videle — 38 cm, 
Budeșt! — 32 cm, Urziceni — 32 cm. 
In Moldova zăpada are o grosime cu
prinsă Intre 10 șl 67 cm : Adjud — 50 
cm. Cotnari — 40 cm, Botoșani — 33 
cm. In Dobrogea precipitațiile au fost 
sub formă de ploaie. în partea de vest 
a țării timpul a fost frumos. In sud- 
estul țării, Încă din prima parte a zilei 
de luni, vîntul șl-a încetinit viteza. 
Seara continua să ningă In Muntenia 
șl In sudul Moldovei șl al Transilva
niei, și in nordul Dobrogei. Pe litoral 
ploua. După cum informează Institutul 
de meteorologie, în următoarele 24 de 
ore cerul se menține acoperit In cea 
mal mare parte a țării. Vor continua 
să cadă precipitații mai ales sub formă 
de ninsoare In Muntenia, sudul șl cen
trul Moldovei, precum șl în sudul 
Transilvaniei. In Dobrogea precipitații
le vor fi sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare. Către sfîrșitul acestui In
terval sînt posibile precipitații șl In 
Crișana, Maramureș șl In nord-vestul 
Transilvaniei. VIntul va sufla moderat, 
dar va mai continua să prezinte in
tensificări In sud-estul țării, în Bără
gan, Dobrogea șl Moldova, unde pe 
alocuri va viscoli zăpada.
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OBIECTIVULUI CENTRAL

CREȘTEREA EFICIENȚEI
ECONOMICETREI DIRECTORI DE MARI UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎȘI DEFINESC PRIORITĂȚILE

„Diversificăm producția șl ne străduim
sff perfecționămîn lumina sarcinilor stabilite de conducerea partidului, Centralei industriale de autocamioane și tractoare din Brașov îi revin sarcini deosebit de mobilizatoare în domeniul diversificării producției de autovehicule. Accentul este pus în acest sens pe diversificarea autocamioanelor e- chipate cu motor Diesel, prin însușirea în fabricație a unor autovehicule cu motor de 215 CP. La indicația secretarului general al partidului, familia acestor vehicule se va completa, chiar în acest an, cu o autobasculantă de 50 tone sarcină utilă, pe care o vom realiza în afara sarcinilor de diversificare stabilite prin plan.Cit privește producția de tractoare, anul 1973 înseamnă începerea fabricației de serie a două noi produse : tractorul de 80 CP și tractorul de 180 CP. La ultimul, care urmează șă se realizeze în mai multe variante — pe roți și șe-

nile — se vor utiliza ansamblele principale din fabricația autocamioanelor ROMAN, (motoare, punți, cutii de. viteză ș. a.), ceea ce va asigura construcția acestora în condițiile unui înalt grad de eficiență economică.După cum s-a relevat însă și Ia recenta plenară a C.C. al P.C.R., diversificarea fabricației, în condițiile profilării producției, este de neconceput fără o bună funcționare a mecanismului cooperării interuzinale. Apreciez că în acest domeniu s-au realizat unele progrese. Totuși, modul în care se desfășoară la a- ceastă oră relațiile de cooperare nu este de natură să ne mulțumească nici pe noi și nici pe colaboratorii noștri. Iată de ce. Deși ne aflăm spre mijlocul celei de-a treia luni a anului, o serie de piese finite și subansamble pentru noile produse nu au fost con- «tractate, iar altele au fost contractate în condiții ne

cooperarea interuzinală"
Este cazulsatisfăcătoare, compresoarelor de aer pentru autocamioanele Diesel— producător Grupul de uzine de autoturisme Pitești — discurilor sinteri- zate și termoinjectoarelor— pe care le realizează uzina „Triumf" din Cluj, seturilor din mase plastice, fabricate la uzinele de mase plastice din București și Orăștie ș. a. în același timp, noi nu dispunem nici acum de întreaga cantitate de semifabricate turnate și matrițate și de alte materiale.Este adevărat însă că, la rîndul nostru, nu am putut răspunde prompt cererilor unor beneficiari de a contracta anumite repere. După părerea mea, cea mai importantă cauză a greutăților pe care le întîmpi- năm, atît beneficiari, laboratori, cooperării, cial în lipsa unor corelări și dimensionări corespunzătoare a capacităților de

noi, cit și unii respectiv coin domeniul constă în spe-

producție, mai ales între capacitatea sectoarelor primare și aceea a celor prelucrătoare, pe întreaga industrie constructoare de mașini. Este cunoscută ră- mînerea în urmă, în special, a capacităților de turnare și forjare. Or, tocmai în insuficienta capacitate a acestor sectoare la uzina de autocamioane se află cauza principală pentru care aceasta s-a văzut. pusă în imposibilitatea de a contracta unele repere solicitate de diverși beneficiari și de a livra ritmic produse altor unități. Unele întreprinderi colaboratoare nu țin pasul — sub aspectul dezvoltării capacităților de producție — cu uzinele coordonatoare. Printre altele, pe referim la „Electroprecizia'‘-Săcele, Fabrica de articole tehnice din cauciuc Brașov.Ce-i de făcut ? Desigur, prin măsuri tehnico-orga- nizatorice, perfecționarea fluxurilor tehnologice și unele dotări situația se

ameliora întruciiva. t mod am procedat noi în cazul sectoarelor calde, la uzinele de autocamioane și tractoare, ceea ce ne va permite să satisfacem cererile unor beneficiari, cum sînt întreprinderile ce aparțin Grupului industrial de autoturisme Pitești. Dar asemenea măsuri nu rezolvă problema deficitului de capacitate care există. Ca atare, consider că, în această privință, se impun măsuri energice și urgente, menite să rezolve, în timpul cel scurt posibil, problema relării și dimensionării dicioase a capacităților producție unităților tru, cit ministere dustrial.

mai 
co- 
ju- 
de— atît în cadrul ministerului nos- și ale celorlalte cu specific in-

Ing. Gheorghe TRICA 
director general al Centra
lei industriale de autoca
mioane și tractoare Brașov

„Accelerăm procesul de înnoire șl modernizare
a produselor"

timplător, în rent, peste 75 din capacitatea noastre este dirijată către confecționarea de scule noi și dubluri de scule de primă dotare. La aceasta se mai adaugă un volum de peste 1 000 S.D.V.-uri pe __ _____ .care le vom realiza în ca- produselor in exploatare, drul noi£ unități „Electrode cercetare și îmbunătățire a fiabilității acestora, reducerea : substanțială- • a.?< rebuturilor și a pierderilor cauzate de inconstanța calitativă a producției.Măsurile luate permit creșterea gradului de dotare și echipare tehnologică a tuturor utilajelor din unitățile noastre, ridicarea performanțelor sculelor specifice utilizate și asigurarea dublurilor de S.D.V.-uri — astfel incit să se poată elimina carențele existente în producție din cauza folosirii în fabricație 
a unor scule uzate. Nu în-

Consiliul oamenilor muncii al centralei noastre industriale a hotărît ca anul 1973 să fie declarat „an al calității" producției. Ca a- tare, s-a întocmit un program complex de acțiune care vizează — între altele — dezvoltarea activității de urmărire a comportării

anul cula sută sculăriilor

timiș11. Este necesar însă ea în vederea îndeplinirii acestor sarcini să primim un sprijin mai substanțial din partea producătorilor de oțeluri aliate și oțeluri de scule, precum și din partea colaboratorilor noștri — în special a uzinelor care ne asigură piesele turnate din fontă pentru carcasele motoarelor electrice și a unităților specializate în fabricația de repere din mase plastice.Am stabilit măsuri concrete pentru dezvoltarea controlului statistic al calității, studierea comportării

în exploatare și. implicit, îmbunătățirea fiabilității produselor, în primul rînd Ia produsele destinate fondului pieței. O atenție deosebită acordăm calității produselor electrocalorice, aspiratoarelor, ventilatoarelor, bateriilor galvanice, precum și a frigiderelor, în acest- sens/ precizez că pe baza ridicării calității radiatoarelor -electricei cu ulei s-ău înlătiitat definitiv scurgerile de ulei care s-au înregistrat pină acum. Pentru urmărirea comportării în exploatare a frigiderelor, se va organiza o rețea corespunzătoare de „service". Măsurile de acest gen sînt însoțite de altele privind îmbunătățirea continuă a calificării cadrelor, cunoașterea aprofundată a utilajelor, sculelor și tehnologiilor aplicate, creșterea simțului de răspundere al fiecărui muncitor, maistru sau inginer față de ca-

litatea produselor ce ies pe poarta uzinelor.Ridicarea calității producției merge mină in mină cu înnoirea acesteia, în vederea satisfacerii cererilor beneficiarilor noștri din țară și străinătate, am găsit resursele necesare pentru ca, în aceleași condiții de dotare -tehnică — dar folosind mai bine capacitățile; de concepție și de pregătire tehnică ~ să, rea
lizăm o înnoire a producției în proporție de 64 la sută față de 59 la sută cit era prevăzut în cincinal pentru anul creț, sîntem de a oferi interni și la export o nouă serie de motoare de macara și antiexplozive, motoare electrice fracționare pentru mașini de spălat rufe cu tambur orizontal și pentru alte utilizări, echipamente electrice pentru autovehicule, ventilatoare

1973. Con- in situafia beneficiarilor

axiale cu regulator de debit (pe baza unei invenții romanești) și altele. în a- cest an, de altfel, vom realiza 450 produse noi bază — fără a socoti tipovariantele. Numai în cest fel vom reuși ca anul 1975 — 95,5 la sută < totalul produselor să reprezinte produsele . noi. Programul .'stabilii' prevede ca ciclul de înnoire.,,, a produselor să se situeze sub 3 ani, pînă la sfirșitul acestui cincinal, aceasta re- prezentînd, de fapt, și soluția de bază în creșterea competitivității produselor unităților centralei pe piața externă.

de i Și i a- în din noastre

Ing. Alexandru 
NECUEA
director general
al Centralei industriale 
de mașini electrice 
București

„Reducem consumul de metal prin reprolectureu
produselor și îmbunătățirea tehnologiilor"

Constructorii de utilaj petrolier din Tîrgoviște au lansat, anul trecut, o interesantă inițiativă : „Să lucrăm cel puțin o zi pe trimestru cu materiale economisite". Anul acesta, în- cadrîndu-se în marea bătălie pentru gospodărirea rațională a materiilor prime și materialelor — sarcină majoră stabilită de recenta plenară a C.C. al P.C.R. — colectivul uzinei depune eforturi susținute în scopul descoperirii și fructificării în procesul de producție a unor noi resurse de reducere a consumurilor specifice de metal. Pentru a fundamenta științific normele de consum, comparativ cu 19.72, a fost alcătuită misie centrală peȘtiind că, față de țațele anului trecut, noastră trebuie să realizeze cu 15,6 la sută mai mult
anul o co- uzină. rezul- uzina

la producția globală și cu 18,8 la sută la producția marfă, că în acest an peste 30 la sută din producția uzinei va fi destinată exportului, în prezent, atît comisia, cit și întregul colectiv investesc în activitatea de zi cu zi mai multă gîndire și inteligență, dezvoltînd la toate nivelurile inițiativa, exemplul înaintat. în acest an, ne-am angajat să economisim suplimentar 600 tone metal. Cum, pe ce baze ? Angajamentul nu izvorăște dintr-un capriciu, din „entuziasmul" unor adunări pompoase, cl din analiza concretă, la obiect, a consumurilor specifice pe grupe de produse, pe ansam- ble și subansamble. O astfel de analiză a cuprins produsele cu pondere în uzină, care, pe ansamblul întreprinderii, înglobează 97 la sută din

consumul de metal. Pentru înfăptuirea angajamentului asumat acționăm pe două fronturi : pe de o parte, reproiectăm o serie de subansamble și repere, soltiție pe baza căreia realiza 235 tone metal nomii — iar, pe de parte, îmbunătățim nologiile de fabricație, . care scontăm să economisim 365 tone metal. Studiile întreprinse și activitatea practică de pînă acum ne-au demonstrat că la Instalația de foraj F. A.-12 se pot reproiecta mai multe repere și că tehnologia de elaborare a multora dintre ansamblele și subansam- blele ce o compun poate fi și ea revizuită, că în întregul său instalația, fără să piardă ceva din calitățile tehnice, va fi mai ușoară, în acest an, cu 284 kg.' Scăderi în greutate vor suporta și automacaraua de 5

vom eco- altă teh- prin

tone și instalația de foraj I.C.-5 — de 366 kg și, respectiv, 500 kg.Activitatea proiectanților și tehnologilor noștri s-a extins și a cuprins în aceste zile și alte produse și repere — între care revizuirea planului de croire a tablei de 8 mm pentru automacarale, șasiului și trenului de rulare la remorcile de 12,5 și 20 tone, precum și soluționarea u- nor probleme tehnologice care să permită utilizarea pe scară largă a unor aliaje cu caracteristici superioare, micșorarea gabaritului unor piese și, implicit, a consumului de metal. Avem în vedere, de asemenea, extinderea unor tehnologii moderne de turnare și de forjare a pieselor, concentrarea mai bună a debitării metalului, înlăturarea derogărilor și a risipei, sub orice formă

s-ar manifesta, în incit economiile să mai mari.Măsurile amintite pletesc strîns cu
așa felfie citse îm- ,_______  ______ a__ acțiunile declanșate în uzină în vederea ridicării gradului de cunoștințe tehnico-pro- fesionale ale tuturor lucrătorilor, creșterea spiritului de răspundere față de gospodărirea materiei prime intrată in procesul de fabricație. De puțin timp, 1 800 de salariați au terminat, la diferite niveluri, cursurile de îmbunătățire a pregătirii lor și alți a- proape 1 000 vor frecventa cursurile respective în a- cest an.

Ing. Constantin 
TZITZECIIS 
director general 
al Uzinei de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște

(Urmare din pag. I)luni din 1973 s-a planificat un volum de producție mai mare decît în ultimul trimestru al anului anterior— și aceasta în urma acțiunilor întreprinse în vederea generalizării schimbului II și extinderii schimbului III în toate întreprinderile, în așa fel incit timpul de folosire a mași- nilor-unelte, de pildă, să ajungă la cel puțin 85 la sută. Măsurile stabilite în acest sens trebuie aplicate cu energie, cit mai repede, intrucît — așa cum se' releva la recenta plenară— prin utilizarea integrală a timpului de lucru, prevenirea pierderilor de cîteva zeci de milioane zile-om de muncă, se pot cîștiga multe miliarde de lei producție în folosul întregii economii.Pentru realizarea planului de producție la nivelul maximal, plenara a indicat să se acorde cea mal mare atenție întreținerii corespunzătoare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor— cale sigură de prelungire a perioadelor de lucru — redueîndu-se la minimum întreruperile pentru reparații, stagnările. Este pe deplin justificată o asemenea cerință, dacă ținem seama de faptul că întreruperile frecvente produc, după cum se Știe, dereglări in funcționarea

B B Q B B B instalațiilor, accelerează uzura acestora. Trebuie subliniat cu toată claritatea și fermitatea că folosirea intensivă, ia randamente maxime a capacităților de producție nu trebuie să fie confundată, în nici un caz, cu forțarea mașinilor și utilajelor, cu utilizarea lor nerațională, cu încălcarea normelor tehnice de funcționare. Tocmai de aceea, se impune ca întreg ansamblul lucrărilor de întreținere, revizii periodice și reparații capitale să fie executat cu precizie de ceasornic, să nu fie perturbat nici cu un fir de păr. Realitatea dovedește că practic nu există întrerupere accidentală, ci numai indisciplină tehnică sau organizatorică. Acesta este adevărul. Ca atare, față de orice abatere de la disciplina tehnologică și a muncii, fiecare muncitor, tehnician și inginer, fiecare organizație de partid și conducător de întreprindere trebuie să ia o atitudine fermă, intransigentă, să determine prevenirea a- cestora. In dubla lor calitate — de proprietari și producători — oamenii muncii sînt direct interesați să exploateze cu maximum de rezultate tehnica modefnă a industriei noastre socialiste, creată și continuu dezvoltată din banii și cu eforturile societății, să-i dea la iveală întreaga forță de care este capabilă, pentru a obține

mai multe mijloace de producție, mai multe bunuri de consum în unitatea de timp, fără însă a admite nici un rabat de la calitate, ordine și disciplină în procesul productiv.Multiple sint, în acest sens, dovezile de hărnicie și competență, de
suplimentară de cărbune de peste 9 000 tone. Un nou record al randamentelor înalte au consemnat și o- țelarii gălățeni : 66 de șarje în trei schimburi. Succesul Se înscrie pe coordonatele rezultatelor bune obținute în acest an, care indică un

Proiectul legii privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
si Sociale a României

Continuăm publicarea de opinii și sugestii primite la redacție în legătură cu 
îmbunătățirea proiectului de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României.

Relații mai directe între unitățile 
din economie și Consiliul SupremApreciez că înființarea Consiliului Suprem va permite stabilirea unor măsuri eficiente care să asigure impulsionarea, in continuare, a progresului economic și social, perfecționarea conducerii planificate a economiei, adîncirea democrației socialiste, punerea în valoare intr-un grad mai înalt a resurselor materiale și umane ale țării. Caracterul democratic, de lucru, al acestui organ permanent de partid și de stat va permite elaborarea în mod științific și unitar a prognozelor privind evoluția economico-socială a țării.Strîns legat de aceste considerente, socotesc că ar fi necesar ca proiectul de lege să precizeze mai bine faptul că, la elaborarea prognozelor, vor trebui corelate în mod organic dezvoltarea demografică a țării cu volumul de investiții, asi- gurîndu-se astfel o dezvoltare armonioasă a tuturor județelor, evitîn- du-se aglomerările economico-socia- le. De asemenea, ar fi bine să se coreleze posibilitățile desfacerii produselor, atît pe piața internă, cit și

cea externă cu prevederile consumului pe locuitor, în ideea creșterii volumului exportului în scopul asigurării unei balanțe de plăți excedentare. Pe de altă parte, consider că trebuie prevăzut în proiectul de lege ca investițiile din planurile cincinale să fie aprobate și pe baza studiilor sau analizelor întocmite de către Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, avînd la bază activitatea de elaborare a prognozelor. Să se creeze, în ministere și centrale industriale, compartimente de dezvoltare, care să aibă ca atribuții tocmai activitatea de elaborare a prognozelor, îmbinîndu-se astfel mai concret în practică formula economică : tehnologie-marke- ting-prognoză. Aceste compartimente din întreprinderi ar urma să fie principalele nuclee de sprijin al activității Consiliului Suprem.
Ing. Dumitru STANESCU 
director tehnic 
al Centralei industriale 
de fibre chimice Săvinești

Județele - bine 
reprezentate 

în cadrul noului 
organism

Precizări utile pentru funcționarea 
judicioasă a secțiunilorProiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României (prescurtat, C.S.D.E.S.R.) are un rol deosebit de important, in sensul că prin aceasta se asigură dezvoltarea armonioasă a societății noastre socialiste in direcțiile pe care le va stabili acest organism și apoi le va supune spre aprobare partidului, după o prealabilă consultare a maselor de oameni ai muncii. Desigur, și pînă în prezent aceste cerințe o- biective erau satisfăcute prin planurile de perspectivă și curente elaborate în țara noastră, însă de aceste probleme;se ocupau mai multe ■•or*' ga'nisme 'care, nu reușeau întotdeauna să asigure unitatea de țel (șțra- tegiba) procesului dezvoltării in’ansamblu a societății noastre.Pentru ca noul organism să-și îndeplinească mai bine atribuțiile pe care le are, consider că unele din prevederile sale mai pot fi îmbunătățite. Astfel, la art. 12, pe lîngă posibilitatea organizării de sondaje ale opiniei publice, ca una din metodele de lucru, propun să se mai a- dauge și altele, iar art. 12 să fie re- formulat astfel : „C.S.D.E.S.R. poate organiza sondaje ale opiniei publice, anchete sociale, recensăminte și orice alte acțiuni menite să ajute la stabilirea celor mai corespunzătoare nțăsuri privind dezvoltarea economico-socială a tării. De asemenea,

C.S.D.E.S.R. poate organiza Întocmirea balanței legăturilor intre ramuri in scopul cunoașterii situației existente șl a elaborării prognozelor macroeconomice, pe termen lung".La art. 6, alin.'a., să se adauge : „elaborează prognozele macroeconomice în mai multe variante prin care...". Prin aceasta se menționează în mod expres una din atribuțiile de bază ale C.S.D.E.S.R. și se corelează cu prevederile art. 35 din Legea nr. 8/25.XI.1972 cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României. La fel urmează să fie refor- mulat și art. 7 : „C.S.D.E.S.R. prezintă prognozele macroeconomice in mai' multe variante Comitetului Central al Partidului Comunist Român". La arț, 20, printre secțiunile de' specialitate 1 enumerate nu se găsește secțiunea pentru industria ușoară (sau, poate, e cuprinsă în cadrul secțiunii „J“, caz în care ar fi prea cuprinzătoare, după părerea mea). Dată fiind importanța dezvoltării industriei ușoare și alimentare în ansamblul dezvoltării economico-so- ciale și întrucît industria alimentară apare ca o secțiune aparte, propunem ca Ia art. 20 să apară și o secțiune separată pentru industria u- șoară.
Ion TRANDAFIR
economist, fabrica de tricotaje 
„Crinul" din București

înființarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României corespunde unor necesități obiective, deoarece soluționarea problemelor complexe ce apar in fundamentarea și elaborarea programelor de dezvoltare a economiei pe termen lung, concretizarea acestora în planurile anuale impuneau crearea unui organism corespunzător în acest domeniu. Este bine cunoscută, pe plan mondial, necesitatea cercetării viitorului și a utilizării unor metode științifice de investigare în perspectivă. De aceea, crearea organului care să coordoneze în mod unitar activitatea de elaborare a prognozelor, atît pe plan central cit și în profil teritorial, este o măsură care va impulsiona răspîndirea largă a cercetării și fundamentării prognozelor economice.Studiind noul proiect de. lege — în contextul celor spuse pînă acum, atribuțiilor stabilite — am constatat că există unele posibilități de îmbunătățire a conținutului acestuia, în special pe linia contribuției organelor locale de partid și de stat la activitatea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. Astfel, referitor la componenta consiliului (din 250—260 membri) nu se prevede ca organele locale de partid și de stat să desemneze reprezentanții care să facă parte din alcest organism. Propun să se mărească numărul membrilor la 300—320 și să se includă Ia articolul 13, alin, h : „membrii desemnați de comitetele județene de partid". Aceștia să fie repartizați mai ales in secțiunile pentru sistematizarea și dezvoltarea economico-socială a teritoriului, unde au posibilitate să-și aducă o ^contribuție mimair.' importantă la buna Jabtivitate-'-'i consiliului. Includerea acestei prevederi ar face ca în Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale norma de reprezentare să fie mai largă,] iar membrii din județe, care cunosc mai bine realitățile existente pe plan local, pot lua parte astfel la realizarea în mai bune condiții a sarcinilor ce revin consiliului. |
Nicolae IACOB
directorul 
cabinetului județean Buzău 
pentru organizarea știinjifică 
a producției și a muncii

Utilaje moderne, mecanizate — în secția de prelucrare a noii topitorii do in din CăreiFoto : 6. Cristian
realizarea unor producții suplimentare in unitatea de timp, cu capacitățile de care dispunem.Evident, importante posibilități de creștere suplimentară a producției rezidă în realizarea mai rapidă a parametrilor proiectați la capacitățile

POTENȚIALUL ÎNTREPRINDERILOR
înaltă responsabilitate muncitorească în utilizarea superioară a capacităților de producție. Pe primele două luni ale anului, de pildă, siderurgiș- tii din Hunedoara au produs peste plan 4 500 tone de fontă și 6 440 tone de oțel. La rindul lor, laminatorii au pus la dispoziția industriei constructoare de mașini cu 3 400 tone mai multe laminate finite pline față de prevederi; Minerii de la Suplac au înregistrat zilele trecute o viteză record în cadrul lucrărilor de săpare a galeriilor ; prin folosirea cu indici înalți a instalațiilor, harnicii mineri au obținut pină acum o producție

plus de producție de 15 000 tone de oțel față de planul pe ianuarie și februarie. Iar din Tg. Jiu am primit vestea că, prin modificarea unor linii tehnologice de fabricare a cimentului, muncitorii, inginerii și tehnicienii combinatului de materiale de construcție de aici obțin sistematic 20 la sută spor de producție. Dar cite alte exemple nu pot fi date in privința utilizării intensive a mijloacelor tehnice și a timpului de lucru? Exemple care atestă roadele eforturilor de concepție, de organizare superioară, materializate în sporirea 
randamentului orar, pe schimburi, in

de producție date în funcțiune în ultimii ani. Este de înțeles că orice zi, decadă sau lună ciștigate în bătălia cu timpul, in atingerea indicatorilor din proiecte — atît în u- nitățile producătoare de mijloace de producție, cît și de bunuri de consum — echivalează cu multiple efecte la nivelul economiei și, in ultimă instanță, pentru fiecare om al muncii. Dimpotrivă, tolerarea deficiențelor, întîrzierile în realizarea parametrilor proiectați la unele noi obiective productive pot declanșa consecințe economice nefavorabile. Iată, in acest context, o cifră : de

O O 13 B B gcirca 2 miliarde dc lei producție putea beneficia în plus, anul trecut, economia dacă Ia 69 de capacități se preveneau întîrzierile în atingerea indicatorilor proiectați. Cu deplin temei, deci, conducerea partidului subliniază că se cer intensificate e- forturile pentru realizarea parametrilor proiectați Ia capacitățile de producție date in funcțiune în ultimii ani, în conformitate cu prevederile planului — anul 1973 trebuind să constituie un an de cotitură in a- ceastă privință.Nici un efort, nici o măsură, nici o idee și inițiativă de valoare nu sînt de prisos pentru ca potențialul productiv al economiei să fie folosit pe deplin în acest an, spre binele și în folosul întregii noastre societăți. Colectivul fiecărei întreprinderi trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru folosirea completă a capacităților de producție, sub lozinca formulată de secretarul general al partidului nostru : „Nici o mașină și nici un utilaj sub randamentul planificat, nici un minut nelucrat". Timpul să-l măsurăm in producții tot mai mari și aceasta în fiecare minut, în fiecare oră, în fiecare zi. La toate mașinile și utilajele 
să obținem producții continuu spo

rite, de bună calitate, destinate exportului sau fondului pieței, economiei noastre naționale. Trebuie, deci, desfășurată o intensă muncă politico-educativă în rîndul colectivelor de muncitori, tehnicieni și ingineri, sub forme inventive, convingătoare, cu calcule și panouri afișate vizibil în secțiile întreprinderilor, care să releve valoarea fiecărui minut, a fiecărei ore de producție, ciștigul efectiv pentru economie, pentru oamenii muncii ; trebuie larg popularizate rezultatele deosebite în folosirea mașinilor și utilajelor la randamente înalte și, concomitent, se cer combătute cu fermitate manifestările de indisciplină tehnologică și în muncă ce dăunează producției, diminuează randamentul mijloacelor tehnice. Acționind în lumina sarcinilor stabilite de plenara Comitetului Central al partidului, conducerile ministerelor, centralelor și întreprinderilor, organele și organizațiile de partid au datoria să concentreze capacitatea și inițiativa creatoare a tuturor colectivelor spre valorificarea deplină a marilor resurse productive existente în economie, pentru ca acest an să marcheze o etapă hotărîtoare în realizarea înainte de termen a cincinalului.
X
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ROLUL ȘCOLII ÎN EDUCAȚIA TINERETULUI

TEHNIC-CLUB firmă

O succintă statistică pusă la dispoziție de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, arată, că, în timpul lor liber, 37,64 la sută dintre pionierii și școlarii din clasele II—VIII participă la activitatea a 27 939 de cercuri tehnice și științifice. Dintre acestea, peste 17 mii sînt cercuri tehnico-aplicative — carturi și auto-moto, aero-racheto-navo-mo- dele, automatică-cibernetică, electro- tehnică-electronică aplicată, radio- televiziune-telecomandă, mecanică- lăcătușerie-strungărie etc. — în care elevii, sub îndrumarea unor specialiști, dau aripi pasiunii și aptitudinilor lor tehnico-constructive, executînd tot felul de aparate și dispozitive, Despre talentul și ingeniozitatea copiilor, cărora organizația pionierilor le oferă condiții deosebit de prielnice de activitate creativă, vorbesc elocvent cele peste 10 000 de lucrări prezentate numai la ediția din anul 1972 a concursului de creație tehnică „Minitehnicus", premiile și distincțiile primite la confruntările internaționale — recent șase medalii de argint (medalia de aur n-a fost decernată) la „Tîrgul internațional venții ale lor" — 1972.Valoarea cativă a unei a- semenea largi acțiuni, deopotrivă a- trăgătoare și interesantă, îndrăgită de copii și tineri, nu este nici ea greu de descifrat. Pentru 855 000 de copii din cercurile amintite, tehnica devine, din cea mai fragedă virstă, un domeniu familiar, deprinderile de muncă constructivă — un exercițiu permanent, perspectivă ale progresului tehnic — o pasiune pentru viața întreagă. Descoperite în anii copilăriei, verificate rodnic la cercul pionieresc, aptitudinile sînt canalizate firesc în activitatea școlară și profesională ulterioară. Un singur exemplu : din cei 6 medaliați de la Tokio, trei sint azi elevi la licee de specialitate, pregă- tindu-se în domenii tehnice strîns legate de invențiile realizate în anii pionieriei ; alți doi și-âu ales matematica drept domeniu prioritar de pregătire școlară.Dar să mergem mai investigațiile. Pionierii sînt elevi de licee sau școli profesionale, au devenit uteciști. Unde își exercită aptitudinile tehnice, unde își continuă preocupările ațit de rodnice ' din inii școlii gendfâld’? Un ăn'-doi,"''' unii „dințre foștii p:|ojnieri....,contin.ulăi1,,.,.

în încăperile destinate lor nu există altceva decît : 2 menghine, o mostră de motor... din epoca de pionierat a automobilului ; cîteva fotografii învechite in atelierul auto (carturile sînt „parcate" undeva sub cerul liber, în curte) ; 5 menghine — în atelierul de arte și meserii ; cîteva televizoare și aparate de radio pentru depanări în cel de electronică și... cam atît. în asemenea condiții, oricît de entuziast și priceput ar fi conducătorul cercului, oricît de pasionați ar fi tinerii participant, este greu de presupus că s-ar putea face creație tehnică sau îmbogăți cunoștințele generale însușite în școală.La „Ecran-club", din sectorul 7, „partea teoretică" e și mai bine reprezentată. Tinerii dornici să-și însușească o cultură și tehnică cinematografică vin în contact direct cu

de in- elevi- Tokioedu-

• Unde își exercită elevii aptitudinile tehnice ?
® 27 939 cercuri tehnico-științifice pionierești și nu

mai citeva cluburi tehnice pentru elevii uteciști. 
De ce o asemenea disproporție ?

® Cele șapte menghine de la „Tehnic-club".
• Profilarea caselor de cultură ale tineretului — o mă

sură bună... pierdută pe drum.

cluburile „profilate" n-au avansat prea mult în onorarea noilor lor o- bligații. Din acest punct de vedere, . nici celelalte cluburi și case ale tineretului din țară, profilate pe problemele tehnicii, nu oferă încă elevilor cadrul de lucru dorit pentru o activitate cit de cît creatoare și în concordanță cu cerințele actuale ale progresului tehnic. La nici una din respectivele instituții vizitate n-am întîlnit preocuparea de a sprijini în vreun fel oarecare pe tinerii dornici să participe la concursul „Tehnium", o continuare a lui „Minitehnicus" la un nivel superior de pregătire științifică, de putere de muncă.Nu-i mai puțin adevărat că încercările de a le asigura uteciștilor un cadru de lucru s-au lovit uneori de reale greutăți în procurarea unor utilaje, aparate, piese, materiale necesare unei activități practice interesante, utile, în această privință, un schimb mai concret experiență organizația pionieri,

nic, sărbătorită amplu pe plan internațional, .este marcată, firește, în 
mod deosebit in Polonia, subliniindu-se importanța descoperirilor ge
nialului savant ca un triumf al rațiunii. Publicăm, in cele ce urmează, 
un articol — sosit prin intermediul agenției „Interpress" — semnat de 
un cunoscut om de știință polonez, autor a numeroase lucrări despre 
viața și activitatea lui Copernic.

La secția pentru copii a Bibliotecii municipale din PiteștiFoto : M. Cioc

cei mai de seamă creatori din acest domeniu. în cercurile de specialitate inițiate domnește o atmosferă de lucru serioasă, ambianța clubului este ceva mai primitoare decît la celălalt. Aplicațiile însă.........țin de dotarea tehnică, iar aceasta este încă o problemă de perspectivă", după cum recunosc organizatorii.„Clubul T-4" (din sectorul 4) avea și el cu ani în urmă o firmă promițătoare : „Clubul elevilor". De ce ați schimbat-o ? îl întrebăm pe tov. Ion Stănciulescu, directorul clubului.— Nu aveam spațiu pentru toți elevii dornici să participe la acțiunile inițiate, ne solicitau diverse cercuri și nu aveam cum să le organizăm...— Și acum, ce le oferiți tinerilor pasionați de tehnică ?— Deocamdată, nu prea mult... Ne gîndim să facem un cerc de chimie cu concursul întreprinderilor de pe platforma chimică din sectorul nostru... încercați mai bine la „Univer- sal-club", care e plasat în zona marilor uzine din sectorul’,Am încercat și la „Universal-club", ............„ ,„. s fără a-găsi însă ce căutam. Am aflat.. să frecventeze cercul pionieresc. Mai ... însă de lâ tov. Nicolae Lagu.' dire’c-' apoi însă diferența de vîrstă, de preocupări, de cunoștințe începe să-și spună cuvîntul și elevii doresc un alt cadru de lucru. Firesc, ei se îndreaptă spre cluburile și casele de cultură ale tineretului, cu atit mai mult cu cît unele dintre ele, cum sînt cele din Capitală, au firme promițătoare : „Tehnic-club", „Ecran-club", „Universal-club" etc.Am făcut, împreună cu elevii bucureșteni, acest drum și nu ne-a fost greu să le înțelegem dezamăgirea. „Tehnic-club" (Calea Șerban Vodă) își onorează firma cu... promisiuni și planuri de viitor. „Cu partea teoretică — cum spune tovarășul Alexandru Boțea, directorul clubului — stăm relativ bine". Se organizează sau sint în perspectivă cicluri de conferințe și dezbateri privind noutățile științifice și tehnice, filme documentare, acțiuni vizînd orientarea profesională a tineretului (din sectorul 5 mai ales). Există și citeva cercuri de electronică, carting-auto, arte și meserii, foto (pe cele de croitorie, cosmetică, stenodactilografie, nici organizatorii înșiși nu îndrăznesc să le numească „tehnice"). Aplicative doar cu numele pentru că, cel puțin pînă acum.

descifrarea liniilor de

departe cu au crescut,

Nu poate exista nici o îndoială asupra faptului că Nicolaus Coper- nic este unul din părinții științelor naturii, care cunosc astăzi o dezvoltare atît de prodigioasă. El a declanșat un lanț de descoperiri importante, indicînd drumul spre cercetarea Cosmosului, așa cum ni se înfățișează în forma sa obiectivă. El a obținut aceasta pe calea fundamentării științifice a teoriei heliocentrice, care a fost dezvoltată în continuare de Johannes Kepler, iar mai tîrziu de Isaac Newton și de alți gînditori de geniu care au urmat acestora, pînă la creatorii astronomiei și fizicii moderne.Copernic a inițiat dezvoltarea astronomiei moderne. Tot ce a fost înfăptuit pînă în zilele noastre in această disciplină, după publicarea lucrării sale, vine să sporească gloria sa. Trebuie avut în vedere că rezonanța descoperirii lui Copernic nu se limitează la cercul restrîns al oamenilor de știință. Abandonarea vechilor concepții geocentrice și revelarea vastității Universului, ca urmare a recunoașterii sistemului heliocentric, au o uriașă însemnătate pentru întreaga omenire. Ele au determinat o cotitură în modul de a gindi al umanității, netezind calea spre o nouă mentalitate, ce a dus la marile descoperiri ale zilelor noastre. Este mai presus de orice îndoială că descoperirea lui Copernic a fecundat științele moderne ale naturii, că a deschis in fața lor o cale largă. Oare s-ar fi , putut concepe zborul omului în spațiul cosmic dacă s-ar fi menținut concepția geocentrică, concepție care . zăvora în fața noastră versul?Copernic a manifestat interes numai pentru astronomie. Atît gătirea cit și activitatea sa au extrem de multilaterale. Prin preocupările sale multiple, Copernic s-a afirmat ca un adevărat fiu al Renașterii, o figură a epocii sale. In afara cunoștințelor sale astronomice (care, desigur, au o strinsă legătură cu cunoștințele matematice), a avut și o solidă pregătire de jurist.

afară de aceasta, a manifestat interes față de noile descoperiri în domeniul medicinii, știință care era încă puternic tributară, la acea vreme, concepțiilor Evului mediu. Copernic a folosit cunoștințele sale în domeniul medicinii, în mod practic, ca medic al episcopilor din Warmia și al populației din împrejurimi. Sint cunoscute și rețete scrise de mina lui.Un alt domeniu de care s-a interesat a fost geografia, mai precis cartografia istorică. In ce privește preocupările sale pe plan economic, a activat ca teoretician, formulind o lege referitoare la circulația bănească și ocupîndu-se, totodată, în mod practic, de calcule valutare. In calitatea sa de cancelar al consiliului episcopal din Warmia, a fost delegat să plece la Olsztyn, unde a avut de rezolvat personal o serie de probleme economice și financiare.Ceea ce impresionează în mod deosebit la Copernic este contactul său permanent cu realitatea înconjurătoare. El nu face parte dintre „savanții din turnul de fildeș", înseși obligațiile sale profesionale determi- nindu-1 să aibă contact direct cu realitățile vieții cotidiene. Copernic ' savantul a fost și om de acțiune. In același timp, preocupiridu-se intens de realitățile prezentului, și-a îndreptat necurmat gîndurile spre viitor. Opera sa. de valoare inestimabilă, este tocmai rezultatul îmbinării tuturor acestor însușiri.După cum se știe, fiecare națiune își are (figurile sale mărețe, a căror însemnătate depășește granițele tării, căpătînd dimensiuni universale.Pentru noi, Copernic este un simbol — simbolul geniului poporului polonez și, totodată, al culmilor spirituale pe care se poate ridica umanitatea. Un simbol de care, în aceste zile festive, ne simțim cu toții mindri.

de cu de care a obținut unele reale reușite în dotarea cercurilor și procurarea materialelor de lucru pentru micii tehnicieni, ar fi binevenit.Din păcate, nici școala nu s-a străduit prea mult să suplinească a- ceastă lacună din activitatea organizației U.T.C., să deschidă elevilor săi, și după orele de clasă, calea spre tehnică și creativitate. în programele de activități educative, acțiunile cu acest profil sînt sporadice, intimplătoare, cu caracter festiv și mai mult expozitive. Și nu se poate spune că școala n-ar avea competenta și condițiile necesare pentru a iniția asemenea activități interesante, cu largă audiență la elevi. Aproape în fiecare liceu și grup școlar profesional există laboratoare și ăteliere-școală, unele foarte bine înzestrate. Unul dintre laureații de la Tokio, elevul Radu Papazian, de la Liceul industrial energetic din- București, autor al mai multor ingenioase dispozitive premiate la concursurile „Minitehnicus", ne vorbea cu entuziasm despre laboratoarele moderne pe care le au în școală pentru însușirea specializării alese, dar și cu oarecare părere de rău că nu poate lucra intr-un asemenea laborator la realizarea unor invenții la căre se gindește, cu care și-ar putea valorifica activitatea creatoare în .concursul. „Tehnium". - Deșigur.;; cea', mai-.mare parte din timpul zilei- ele sint ocupate de clasele ;de elevi. Dar dacă numai 2-3 ore pe săptă- mină ar fi puse la dispoziția citorva elevi mai dotați, sub îndrumarea unor specialiști pricepuți și entuziaști, ce . însemnate forțe .tinere, capabile,. ar fi puse în mișcare ra miilor de școli, a zecilor de clase existente pe întreg sul țării !Școala, organizațiile de familia însăși trebuie să facă lot ce le stă în putință pentru a-i ajuta pe tineri să se apropie de domeniile cele mai variate ale creației tehnice și științifice, plenar folosul tre.

Cu prilejul aniversării a 125 de ani de la apariția Manifestului Comunist — document-program al comunismului științific — la librăria Academiei din Capitală luni a fost organizată o expoziție de carte.Sînt prezentate mai multe ediții ale Manifestului Comunist, apărute în Editura politică, precum și o- pere ale lui Marx, Engels și V. I.

Lenin. In standurile expoziției sînt prezentate, de asemenea, volume cu- prinzind documentele Congresului ăl X-lea al P.C.R., Conferinței Naționale a partidului și numeroase alte lucrări de literatură politică, editate în limbile română, maghiară și ger- , mană. (Agerpres)
„MĂRȚIȘOR STUDENȚESC-73"Casa de cultură a studenților din Timișoara găzduiește în- cepînd de luni, timp de 2 săptămini, " Iul „Mărțișor studențesc — 73“, nală manifestare artistică a tineretului u- niversitar din această parte a țării. Pe a- genda manifestării

Festiva-tradițio-
sînt scrise spectacole de teatru, cu piese din dramaturgia originală, în limbile română, germană, maghiară și sirbă, re și certe șoară. con-muzică u- filme documen-

recitaluri litera- muzicale, de gale deartistice și tare, realizate de membrii cineclubului „Gau-

Uni-dedeamus", expoziții artă plastică, spectacole de cîntece și jocuri populare bănățene. La actuala ediție a festivalului și-au anunțat participarea peste 2 000 de stu- denți timișoreni, precum și invitați din alte centre universitare din țară. (Agerpres)

nu pre- fost
Prof. dr. Marian BISKUP 
membru al Comitetului 
pentru științe istorice 
al Academiei Polone de Științe

îi.s

tineret.

Florica D1NULESCUpatru ani, iar
Valorificarea creației populare

cluburllor cițe lăsate să se

Ia scade mii cuprin-
spre a le valorifica aptitudinile și capacitățile in progresului societății noas-

20,20 Seară

cinema

9;
9;

conti- 
docu-

20,15,
20,30.

I, arme ! i FEROVIAR
12,45: 16: 19,30. GLORIA 

16: 19,30, TOMIS —
16; 19,30, AURORA —

torul clubului, o opinie la care subscriem : „Măsura inițiată în anul 1969 de C.C. al U.T.C. pentru profilarea caselor de cultură ale tineretului pe linia unora dintre opțiunile cele mai accentuate ale tinerilor, a unora dintre cerințele educative prioritare ale societății noastre a fost o măsură binevenită. După părerea mea. a debutat insă cu... sfîrșitul. In loc să se organizeze o bază concretă de acțiune, să se asigure dotările necesare, cadrul adecvat și în funcție de aceasta să se pornească la lucru, s-a repartizat un profil și au fost descurce".Au trecut aproape
„Trecerea în revistă a soliștilor vocali de muzică populară" este titlul generic sub care s-a desfășurat o amplă manifestare artistică menită să ducă la descoperirea șl promovarea unor talente autentice și a unor piese folclorice nevalorificate pină acum in concursuri și festivaluri. începută in luna fe.brua-

rie, această manifestare a adus pe scenă talentați ințerpreți din rindul muncitorilor, țăranilor cooperatori, intelectualilor, elevilor și ■ studenților, oameni ai muncii români, germani, maghiari și sirbi din Făget, Lugoj, Deta, Gătaia, Sinnicolau Mare, Jimbolia, Timișoara și alte localități ale județului.

PROGRAMUL I
Teleșcoală © Biologie : Igie
na digestiei ; Patentele na
turii. © Matematică : Polie
dre.
Telex.
Publicitate.
Avanpremieră. 
Teleenciclopedia.
Reîntilnire cu baritonul Ni
colae Herlea.
Telecinemateca pentru ti
neret : „Reportaj cu ștrean
gul-de gît“, producție a stu
diourilor cinematografice ce
hoslovace. Regia. I. Belik. 
Cu : L. Pacele și R. Hrușin- 
ski.
Pe-un picior de plai.
52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni.

13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limbă rusă. Lecția a 

44-a (reluare din 9 martie).
18,00 Telex.
18,05 Publicitate.
18,10 Tehnic-club.
18,40 Panoramic științific.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. © Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cîntecul săptămînii : „Un 
țărm de liniște** de Vasile 
Vasilâche, pe versuri de Fla- 
via Buref. Interpretează Do
rin Teodorescu.

20,05 Reflector.

teatru : „Ospățul 
1 scafandrilor";, .de Ilie Pău- 
nescu. ..Adaptare pentru te
leviziune :■ și . regia artistică 

liGeorsge 'Teodorescu. în dis
tribuție : Mircea Albulescu, 
Vasile Nițulescu. Tamara 
Buciuceanu. Eugenia 'Bosîn- 
ceanu, Ștefan Iordache, Cos- 
tel Constantin, Mihaela Buta. 

21.45 Poșta TV.
22,00 24 de ore • Contraste în lu

mea capitalului.
22,30 Gala maeștrilor ; Ileana Ili

escu. își dă concursul Mari
nei Ștefănescu.

teatre

PROGRAMUL II

Seară pentru tineret.
20,00 Tinerii și problemele comu

nei — un reportaj-anchetă 
în județul Ilfov, realizat de 
Viorel Chirculescu.

20,20 Sînteți invitații tinerilor de 
la Uzina de pompe din 
București — program reali
zat în colaborare cu Comi
tetul U.T.C. al uzinei ® Au
toportret © Gînduri la o ani
versare © Ion Marin — bio
grafia unei pasiuni A în li-, 
jiia întîi — autoutilarea • Ce 
înseamnă cu adevărat1 uce
nicia • Teletonomat pe viu 
(cîntă Dida Drăgan, Vasile 
Menzel) • Un club al sur
prizelor.

22,00 Semn ,de întrebare — rubri
că de probleme distractive.

22,15. Tinerețea maeștrilor : Liviu
Rebreanu (I). Emisiune rea
lizată de Jeana Gheorghiu,
Radu Cimponeriu, Octavian 
Greavu, Dan Ursuleanu.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român — 
sala Studio) : în cadrul ciclului 
„Debuturi — afirmări — confir
mări” : Recital de violă susținut 
de Svetlana Arapu — la pian 
Mircea Voicu — și Recital de lie
duri și arii de concert susținut 
de soprana Magdalena Mosneagă
— la pian Despina Carabella 
Oproiu — 20.
• Opera Română : Traviata — 19. 
o Teatrul Național „I, L. Cara- 
giale*4 (sala Studio) : Părinții te
ribili — 20.
e Teatrul de comedie : Preșul
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu 
landra“ (sala din str. Alex., Sa 
hia) : Anunț la „Mica publicitate 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara1* sal 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 19,30.
• Teatrul
19,30.
© Teatrul 
dățclul dc 
© Teatrul de stat din Ploiești (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*' 
— sala din bd. Schitu Măgurea- 
nu): Avarul — 17. 20.
• Teatrul ..Al. Davilla“ din Pi
tești (in sala Comedia a Teatru
lui Național „I. L. Caragiale“) : 
Țara fericirii — 20.

Giulești : ...Eseu

„Ion Creangă 
plumb — 16.

Este un adevăr axiomatic faptul că procesele de culturalizare și educație se dovedesc funcționale în măsura in care sînt capabile efecte morale înEste însăși rațiunea exis-să determine rîndul audito-riului.tenței unui lăcaș public de cultură. Alcătuitorii programelor de activitate ale cluburilor muncitorești și ale caselor de cultură orășenești cunosc din proprie experiență ce înseamnă a desfășura o activă și dinamică muncă educativă în rîndul maselor, în acest sens, clarificarea și dezbaterea hotărîriior Plenarei C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972 și ale recentei Plenare a C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c. — în care s-au adoptat măsuri de importanță capitală pentru perfecționarea activității economice în vederea îndeplinirii cu succes a cincinalului înainte de termen — se înscriu printre capitolele de răsunet ale acestor instituții culturale. Pentru abordarea unei astfel de tematici pledează însăși structura lor funcțională, clubul și casa de cultură constituind un cadru ideal pentru susținerea de activități educative în spiritul eticii și echității socialiste, pentru cultivarea unei atitudini înaintate a membrilor societății noastre față de muncă, disciplină, în direcția păstrării și apărării avutului obștesc.Sînt cîteva doar din elementele componente ale procesului de culturalizare, concepute ca un factor educațional de prim ordin. Iată de ce. ni se pare necesar, printr-o acțiune coordohată desfășurată cu concursul organizațiilor de partid din întreprinderi și instituții, al organizațiilor de tineret și sindicatelor, cluburile și casele de cultură să devină sediul nemijlocit al unei munci de educație social-politică, care să cuprindă un număr tot mai mare de oameni ai muncii, dovedindu-se un ajutor prețios năzuințelor acestora de a contribui cu toate forțele lor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție. Ne-am propus, pornind de la un asemenea adevăr, să urmărim modul în care așezămintele culturale ale Capitalei s-au angajat să participe la mobilizarea oamenilor muncii pentru

realizarea .iumă ta te.La cele rești din activitate început o ve. dar și multe idei generoase uitate prin sertarele directorilor.Clubul uzinelor „Republica", pildă, a debutat cu o inițiativă valoroasă. datorată bunelor sale experiențe de pină acum, și anume prin inițierea unui bogat ciclu de expu-

cincinalului. în patru ani și15 mari cluburi muncito- Capitală. programele de ne-au relevat de la bun serie de împliniri calitati-
de

de la „Republica" este faptul că ponderea acestui ciclu este încă modestă în raport cu ansamblul programului clubului (doar 5 la sută) ; de ce oare problematica cincinalului atinge a- cest procent, de vreme ce inițiativa organizatorilor culturali din uzină s-a soldat cu efecte pozitive în producție, îndeosebi în secțiile mecanic- șef. sculărie sau electrică ?O deschidere spre permanentizarea unei asemenea tematici se poate constata și în cazul altor clu-

eforturi minime a acestei problematici. Tqmatica cincinalului a fost inclusă in expuneri pur teoretice despre „idealul muncii", „etica muncii" (clubul „Constructorul", „Tipograf-, club" ș.a.). Or, asemenea expuneri nu pot epuiza nici pe departe problematica atît de bogată și de diversă, legată intrinsec de producție și cincinal. Alți organizatori culturali — cei mai mulți — au înțeles să plaseze acest, capitol în sfera obișnuitelor consfătuiri profesionale cu un

ziua de 21 februarie a.c. în secția zețărie a Întreprinderii poligrafice „13 Decembrie" trebuia să aibă loc un schimb de experiență pe tema sarcinilor de producție ale colectivului, manifestare aminată de secretarul organizației U.T.C. La clubul U.M.E.B. în programul zilei de luni, 26 februarie, figura o expunere pe tema gospodăririi și exploatării judicioase a sculelor și dispozitivelor de verificare. Dar și această expunere a fost anulată pe motiv că s-a mai

Munca politică în sprijinul angajamentului
„CINCINALUL ANI Șl JUMĂTATE"
neri pe tema „Cincinalul înainte de termen", eșalonat pe tot anul 1973 — an hotăritor in înfăptuirea cincinalului. Demnă de relevat este participarea masivă a salariaților uzinei bucureștene la dezbaterile conduse cu multă competentă de specialiștii din uzină — ingineri, tehnicieni, maiștri — reluarea acestor dezbateri pe secții și sectoare de producție, incit întreg colectivul să beneficieze de îndrumările și experiența unor colective fruntașe în muncă. O temă precum .Folosirea mașinilor și spațiului productiv cu exigență maximă" s-a bucurat de audientă în rîndul salariaților. datorită exemplificărilor cu care a fost ilustrată pe parcurs. Fără exemple concrete, eficiența ei ar fi fost discutabilă sau ar fi lăsat indiferenți pe multi dintre participant!. Ce se poate reproșa acțiunilor

buri muncitorești cu tradiții, precum „Grivița roșie", U.M.E.B., care au funcție de specificul uzinei — bateri, simpozioane, asupra multor aspecte ale productive. Dat fiind ineditul atart manifestări, capitolul „Cincinalul în clubul nostru" s-a dovedit și în cazul de față susceptibil de perfecționare continuă, proces care ne va da posibilitatea să consemnăm, in timp, initiative și acțiuni cu valoare de exemplu.Cum au înțeles însă organizatorii culturali ai celorlalte cluburi din Capitală să traducă în fapt acest capitol ? Iată cîteva constatări cu caracter mai general : diverse cluburi au adoptat linia unei rezolvări facile, cu

„Vulcan" sau prevăzut — în dez- mese rotunde muncii unor
caracter mai mult sau mai puțin tehnic. Prelegeri pe tema „îmbunătățiri tehnologice și metode de finisaj? a pereților turnați" (clubul întreprinderii de Construcții-Monțaj nr. 1) sau avind ca subiect „Echiparea centralizată a obiectivelor sanitare" (clubul întreprinderii de Instalații Montai Izolații) — fără a se sprijini pe exemple concrete — au devenit doar niște obișnuite ședințe de producție.Dacă unii organizatori culturali au încercat să înlocuiască munca litică. de mobilizare amuncii la realizarea sarcinilor cincinalului. printr-o tematică „profesională". am întîlnit și cazuri de total formalism în abordarea problemei discutate. Un program anunțat cu o lună înainte de „Tipograf-club". de pildă, s-a dovedit a fi deseori fictiv. Directorul clubului nu știa că în

po-oamenilor

discutat — cîndva — despre acest subiect în adunarea generală a sa- lariaților. O situație și mai la clubul I.T.B. Cu excepția dezbateri asupra cifrelor de. plan pe anul in curs, în program nu figurează nici o temă legată de activitatea economică a întreprinderii, nici una despre ținuta etică a salariaților. disciplină in muncă etc. în schimb pot fi întîlnite simpozioane pe teme ca : „Vreau să slăbesc". „Vreau să mă îngraș" ș.a.Nici casele de cultură din Capitală nu se prezintă prea strălucit ' in abordarea problematicii atît de complexe legată de mobilizarea oamenilor muncii pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Aceste instituții, cu mici excepții, merg pe ■ linia unor programe tradiționale, exclusiv culturale (este de apreciat cu

bizară unei

atît mai mult faptul că. recent, o ședință de analiză a Comitetului de cultură și educație socialistă al municipiului București a fost consacrată tocmai acestui subiect). Din păcate, nu putem semnala decît o singură instituție, și anume Casa de cultură a' sectorului 4 — care a înscris în programul său pe luna februarie o serie de manifestări pe tema cincinalului și pe care le-a susținut direct în întreprinderile bucureștene „Grafica nouă" și „Automatica".Printre obiectivele prioritare . ale cluburilor pitală și trebuie să figureze în mod obligatoriu un atare capitol dedicat problematicii muncii oamenilor. angajamentelor lor pentru devansarea cincinalului. Pentru reușita unor asemenea acțiuni ar trebui studiată experiența .acelor cluburi care au dovedit o promptă receptivitate la o asemenea temă. în vederile organizatorilor culturali trebuie să fie limpede faptul că o eficiență sporită se obține nu doar prin expuneri tehnice, profesionale, ci prin manifestări vii, menite să capteze atenția auditoriului. Firește, formele și „modelele" unor a- semenea acțiuni apar pe parcurs din însăși activitatea concretă de zi cu zi a cluburilor. Noile teme pot fi tratate tot atît de bine și prin intermediul „formelor" tradiționale — concursuri între fruntași și secții, schimburi de experiență, brigăzi artistice, expuneri ilustrate de exemple, dialoguri tematice, discuții cu membrii unor brigăzi fruntașe în producție, spectacole satirice etc. Inovația este mai mult decît binevenită, iar adecvarea manifestărilor la cerințele actualității — un imperativ al activității culturale. Dovadă că acest lucru a fost ințeles așa cum se cuvine sînt inițiativele cluburilor „Republica" sau „Vulcan", care au înscris în programele lor problematica cincinalului fără a aștepta... instrucțiuni. Motivul care le-a determinat este unul de principiu și anume punerea de acord a intereselor auditoriului acestor instituții cu dezideratele culturii de masă.

muncitorești din Ca- ale caselor de cultură
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© Structura cristalului : CEN-
TRAL — 10: 12; 14; 16,15; 18,30;
20,30.
© Alfred cel Mare : LUCEAFĂ-
RUL — 8,30; 11; 13,30 ; 16; 18.30;
21, FESTIVAL. — 8,30;: 11; 13,30;
16: 18,30; 21.
• Program de desene animate 
pentru copii — 9, Tinerii —* 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20 : DOINA.
© Legenda lui Rustam : LUMINA
— *9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
a Organizația : SCALA — 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, BUCU
REȘTI —8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 8,45; 11; 13,15;
15,30; 18; 20,30.
o Pe aripile vîntului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
© Clovnii : CAPITOL — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
© Fata care vinde flori: ÎNFRA- 
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, COSMOS — 10; 15,30;
18
© Adio,
9,30;
9; 12,30;
12,30;
12,15; 16; 19,30.
© Născut liber — 9—18 In 
nuare, Program de filme 
mentare — 20,15 — TIMPURI NOI.
© Nunta de piatră: POPULAR, — 
16; 18; 20.
© Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude ; SALA PALATULUI —
17.15 (seria de bilete — * 4411);
20.15 (seria de bilete — 4412), EX
CELSIOR — 9; 11,13; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
© Egor Bulîciov și alții : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
© In umbra violenței : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
q Cu toată viteza înainte — 10; 
12; 14, Desene animate (S.U.A.)
— 16,30, La strada — 18,45; 20,45: 
CINEMATECA (sala Union).
© Andrei Rubliov : VIITORUL — 
15,30; 19.
© Drumul spre Vest : VOLGA — 
10; 12,30;
ȚA — 10
• Zestrea :
20,15.
© Ultimul 
DACIA — 
18,15; 20,30.
O Grăsuna : VITAN — 16; 18; 20.
• Maria Stuart: BUCEGI — 15,30; 
18; 20,30.
© Explozia : ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
© Cupa gloriei: UNIREA — 15,30; 
18; 20,15.
© Moartea 
RENTARI 
© Marea 
SĂRII —
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica: GIULEȘTI — 15.30; 18; 20,15.
© Războiul lui
REASCA
© Lupul
RAHOVA
© Poliția 
15,30; 18;
© Jurnalul unei cameriste :
TROCENI — 15.30;
© Capcană pentru 
TROCENI — 20,15.
© A fost odată un 
GREȘUL — 15,45;

15,30; 18; 20,30. MIORI- 
12,30; 15; 17,30; 20.

MUNCA — 15,30; 18;

tren din Gun-HilI
9; 11,15; 13,30; 16

Regelui Negru : FE- 
— 16; 18; 20.
evadare : DRUMUL

15.30; 19.

Murphy : FLO-
— 15,30; 18; 20,30.
marilor ; Răzbunarea :
— 15,30; 19.
mulțumește : LIRA —
20,15.

18. 
general :

co-
co-

polițist: PRO- 
18; 20,15.
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NOMENCLATORUL FUNCȚIILOR 
DE BAZĂ DIN APARATUL

MINISTERELOR Șl CELORLALTE 
ORGANE CENTRALE

I. FUNCȚII
DE CONDUCERE1. Director general2. Director general adjunct3. Director4. Director adjunct5. Șef serviciu6. Șef birou

II. FUNCȚII 
DE EXECUȚIE

DE SPECIALITATE
A. — Funcții cu caracter 

general1. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare) principal I <2. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare) principal II3. Inginer,’ economist, chimist, fizician (sau altele similare) principal III4. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare)5. Tehnician principal8. Tehnician7. Planificator (contabil, statistician, merceolog) principal8. Planificator, contabil, statistician, merceolog9. Funcționar principal

10. Funcționar I11. Funcționar II .12. Casier principal13. Casier14. Traducător principal15. Traducător
B. — Funcții în comparti

mentele cu sarcini de 
inspecție și control

1. Inspector general2. Inspector principal3. Inspector4. Revizor contabil principal5. Revizor contabil
C. — Funcții de specialitate 

juridică
1. Consilier juridic șef2. Consilier juridic principal, arbitru principal3. Consilier juridic, arbitru4. Jurisconsult principal, consultant arbitrai principal5. Jurisconsult, consultant arbitrai
D, — Funcții pentru activi

tatea de învățămînt, perso
nal, documente secrete, 

reclamații, sesizări 
și protocol

1. Inspector principal2. Inspector

III. FUNCȚII
DE EXECUȚIE 

ADMINISTRATIV
1. Stenodactilograf principal2. Stenodactilograf3. Dactilograf principal, secretar- dactilograf
4. Dactilograf5. Șef cabinet6. Funcționar administrativ principal7. Funcționar administrativ I8. Funcționar administrativ II9. Registrator principal, arhivar principal10. Registrator, arhivar11. Magazioner principal12. Magazioner13. Achizitor principal14. Achizitor

IV. FUNCȚII 
DE DESERVIRE1. Personal de serviciu2. Personal întreținere clădiri3. Personal pentru multiplicare4. Personal de conducere și întreținere auto5. Personal de pază și P.C.I.6. Telefonist, liftier, bufetier.

Turneul internațional de șah 
de la București

Ghizdavu și Taimanov în fruntea clasamentului " ■ț<j .Luni a continuat în Capitală turneul internațional masculin de șah. In runda a șasea, Fl. ’ Gheorghiu a ciștigat în fața iugoslavului Ostoici. Alte rezultate : Partos (România) - Taimanov (U.R.S.S.) remiză ; Honfi (Ungaria)-Ghizdavu (România) remiză ; Rukavina (Iugoslavia)-Ungu- reanu (România) 1—0 ; Pytel (Polo-

nia)-Ghițescu (România) 1—0'; Fichtl (Cehoslovacia)-Stanciu (România) 1—0. Partida Stoica (România)-Knaak (R.D. Germană) s-a întrerupt.în clasament pe primul loc se află Ghizdavu și Taimanov cu cite 4 puncte. Ei sînt urmați de Partos și Florin Gheorghiu cu cîte 3,5 puncte. Astăzi este zi de odihnă.

Ministrul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România va face o vizită 

oficială in Norvegia și DanemarcaMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Georgs Macovescu, va face în perioadă 19—24 martie a.c. o vizită oficială in Norvegia și Danemarca, la invităția miniștrilor afacerilor externe ai acestor țări.
Dezvoltarea comerțului mondial în 1372»

Raportul anual al Secretariatului G.A.T.T.GENEVA 12 (Agerpres). — „în 1972, legăturile comerciale internaționale au fost marcate de o serie de evenimente încurajatoare, intre care cel mai important a fost demonstrarea dorinței de a acționa în cadrul G.A.T.T. pentru lărgirea, în continuare, a piețelor mondiale" — se relevă în raportul anual al Secretariatului Acordului General, pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.), dat publicității la Geneva.Informind despre progresele realizate anul trecut, documen

tul menționează, totodată, dificultățile ce vor fi întîmpinate, anul acesta, în domeniul comercial, în special cu prilejul preconizatelor negocieri multilaterale. „Este de La sine înțeles, se menționează in a- ceastă privință, că perspectiva negocierilor multilaterale nu înseamnă că fricțiunile și tendințele protecționiste din ultimii cinci ani au dispărut. Este de așteptat ca demarajul tratativelor să fie dificil, încheierea lor cu succes fiind condiționată de desfășurarea de eforturi intense".

Proiect de reformă
administrativă în R. F. G.

Sesiunea Mâi guvernamental mim 
de iware ohmb 

m wtaMiffieă «MiiptaiCAIRO 12 — Trimisul specialAgerpres Traian Caiincescu și corespondentul Agerpres Nicolae N. Lupu ^transmit : Luni, la Cairo au continuat lucrările celei de-a 8-a sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte de cooperare economică și tehnico-științifică româno-egipteană.întruniți in subcomisii, consilierii și experții celor două părți au examinat, intr-un spirit de cordialitate și înțelegere reciprocă, desfășurarea schimburilor comerciale și a relațiilor de cooperare economică dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt. O atenție deosebită a fost acordată celor două importante obiective ale cooperării româno-egiptene — fabrica de produse sodice de la Alexandria și complexul de prelucrare a fosfați- lor de la Hamrawein, in vederea accelerării lucrărilor de punere în funcțiune a acestora. S-a consemnat cu satisfacție buna desfășurare a cooperării în asamblarea de tractoare românești în R.A. Egipt și a lucrărilor pentru asamblarea autoturismului de teren.De asemenea, în baza acordului de cooperare economică și tehnică existent între cele două țări, au fost examinate posibilitățile de rea

lizare în comun * altor obiective industriale.în cursul aceleiași zile, Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia guvernamentală mixtă de cooperare economică și tehnico-științifică româno-egipteană, a făcut o vizită ministrului egiptean al energiei electrice, ing. Ahmed Sultan, cu care a conferit in legătură cu relațiile economice . dintre cele două țări, precum și cu posibilitățile de dezvoltare a cooperării româno-egiptene în domeniul energiei electrice șl participarea României la electrificarea rurală — acțiune importantă a actualului plan cincinal egiptean.La întrevedere a asistat ambasadorul României la Cairo, Petru Burlacu.Mohamed Abdallah Merzaban, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al economiei și comerțului exterior, conducătorul delegației egiptene la cea de-a 8-a sesiune a Comisiei guvernamentale mixte de cooperare economică și tehnico-științifică, a oferit un dineu în cinstea tovarășului Gheorghe Rădulescu.
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Sportivi români peste hotareCompetiția' internațională de sabie desfășurată la Sofia s-a încheiat cu victoria scrimerului român Dan Irimiciuc care, în turneul final, a totalizat 5 victorii. Pe locurile următoare s-au clasat Hristov (Bulgaria) — 4 victorii, Dan Popescu (România)— 3 victorii, Ion Pop (România)— 2 victorii, Cornel Marin (România) — 1 victorie, Ivanov (Bulgaria) — 0 victorii.Tn turneul internațional feminin de șah de la Belgrad, Alexandra Nicolau continuă seria victoriilor. în runda a 6-a, jucînd cu piesele albe. Nicolau a învins-o pe Kozlovska (U.R.S.S.), mărindu-și la două puncte avansul față de a doua clasată, iugoslava K. Jovanovici (care are însă o partidă ruptă). Alte rezultate : J ovanovici—Milivo jevici. Erenșka—Pihailici 1—0 ; — Kalhbrener 1—0 ; Jovanovici—Shul 1—0 ; ghieva—Vasnecki 1—0.

Cea/de-a 7-a ediție a „Cupei Dunării", competiție internațională de hochei pe gheață pentru juniori, a luat sfirșit la Bratislava cu victoria formației locale Slovan, care, în finală, a învins cu scorul de 10—6 (3—1, 1—1, 6—4) echipa T. J. Gotwal- dow. Selecționata hocheistilor noștri juniori, care, în ultimele două partide, a întrecut cu 3—1 (1—0, 0—0, 2—1) formația Dukla Praga și a terminat la egalitate: 4—4 (0—1, 2—2, 2—1) cu Jednota Trencin, s-a clasat în fina) locul șapte. Reprezentativa veției a ocupat locul opt. P% 
El-

între- Katia 1-0 ; VerocziGordana Gheor-
BASCHETBALIȘTII 

NOȘTRI PARTICIPĂ 
BA TREI TURNEE 
INTERNATIONALEOdată încheiat cel de-al treilea turneu de sală al Diviziei A de baschet masculin, campionatul se întrerupe pînă la 6 mai, cînd va avea loc cel de-al patrulea turneu, la Timișoara. în acest timp vor continua pregătirile reprezentativei României, în vederea campionatelor europene din toamnă.Antrenorii lotului național, prof. Al. Popescu și prof. E. Sarossi, s-au oprit, în principal, asupra jucătorilor de bază ai celor două echipe care ne-au reprezentat cu succes în competițiile europene : Diaconescu, Novac, Popa, Georgescu și Chivulescu (Dinamo), Oțelac, Tarău, Savu, Dumitru și PIrșu (Steaua), cărora li se adaugă Cernat (I.E.F.S.), Mânăilă (Universitatea Timișoara). Ruhring și Zdrenghea („U“ Cluj).în prima etapă a pregătirilor, lotul național va participa la o serie de turnee internaționale ; 27—30 martie la Koslce (unde va întîlni selecționatele Cubei, Ungariei, Poloniei, R.D G. și Cehoslovaciei), 11—15 aprilie, la Cluj (unde sînt invitate reprezentativele Cubei, Olandei, R.D.G. și Ungariei), 24—29 aprilie la „Marele premiu ad orașului Sofia".

americanula in tn cuconsecutivă
Turneul internațional de tenis de la Paramus (New Jersey) a fost ciștigat de Jimmy Connors, care obține treia victoriecircuitul indoor din S.U.A. finală, Connors l-a întrecut6— 1, 6—2 pe Clark Graebner. La acest turneu s-a disputat și partida pentru locul trei, în care Ilie Năstase l-a învins cu 6—2,

7— 6 pe spaniolul Juan Gisbert.
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DE CE STAU 
SCHILIFTURILE 

DE EA C0VASNA...La sfîrșitul anului trecut, toți iubitorii schiului din orașul Sf. Gheorghe, mai cu seamă elevii școlii sportive, s-au bucurat foarte mult cind județului Covasna i s-au repartizat, in dotare, două schilifturi portative. în preajma deschiderii sezonului de. iarnă au avut loc discuții pentru ca acestp schilifturi să fie utilizate la maximum. Dar, din păcate, discuțiile au rămas... discuții— Iată-ne către sfîrșitul sezonului de schi și din > cele două schilifturi... doar unul a funcționat, un foarte scurt, timp (în vacanta de iarnă), pentru elevii școlii sportive plecați la schi în munții Harghitei. De ce nu sint folosite aceste utilaje ? Scuze se găsesc destule. „Nu este zăpadă corespunzătoare" — a venit răspunsul de la cei în drept. Lucrurile nu stau chiar așa. în localitățile montane, de exemplu, la Comandau, zăpada nu a lipsit deloc. De cîteva zile a nins din abundență in tot județul. La Sf. Gheorghe, pe dealurile din împrejurimi, sute de cetățeni, e- levi ar fi putut (sau ar putea) practica mai lesne schiul, ar efectua mai multe coboriri pe pantele înzăpezite, dacă ar. fi serviți la urcare de un schilift. De data aceasta, o altă scuză : nu se găsește un specialist care... să supravegheze funcționarea. Motivul e „cusut cu ață albă !“ De fapt, funcționarea schiliftului portativ este deosebit de simplă și nu necesită o anume specialitate : poate fi supravegheat în timpul funcționării chiar și de un profesor de educație fizică. Tovarășii de la C.J.E.F.S.-Covasna cunosc, bineînțeles, acest lucru. Atunci ?
TOMORI Gâza 
corespondentul „Scînteii”

O comisie formată 
din inițiativa guvernu
lui de la Bonn a ter
minat zilele acestea 
elaborarea unei vaste 
lucrări in care sint 
formulate propuneri 
pentru o nouă reîm
părțire a Republicii 
Federale in landuri. 
In prezent, teritoriul 
R.F.G. cuprinde zece 
regiuni (landuri) sau 
state federale, dispu- 
nînd fiecare de o die
tă, un guvern si buge
te proprii. Această 
structură administrati
vă derivă in parte din 
evoluția istorică si din 
tradiție. S-a ajuns ast
fel la deosebiri fla
grante intre landuri — 
unele fiind considera
te prea mici, insufi
cient de dezvoltate 
sub aspect econo
mic și puțin populate 
în raport cu celelalte. 
Landul Rhenania de 
nord-Westphalia, spre

întreSe știe că, pe calea unui referendum, populația Norvegiei s-a exprimat împotriva aderării țării Ia Piața comună. A rămas însă deschjsă problema unui aranjament special pentru viitoarele relații dintre această țară și C.E.E. în acest sens, la începutul lunii februarie au fost reluate la Bruxelles negocierile pentru încheierea unui acord comercial. Este vorba de o formulă mai puțin anga- jantă față de C.E.E., aplicată și în căzui celor trei țări neutre europene — Austria, Elveția și Suedia — care, nedorind să devină membre ale comunității, încearcă să-și reglementeze pe această cale relațiile economice cu „cei nouă".Oslo caută să obțină un aranjament de schimb liber, cu o arie de aplicativitate cit mai largă, evitîndu-se un cadru fix și oferind perspective de evoluare. Negociatorii norvegieni insistă ca Piața comună să ia în

Inițiative ale dispensarului 
de medicină sportivă din TimișoaraDispensarul de medicină sportivă din Timișoara a inițiat, în ultima vreme, maimulte acțiuni menite să contribuie la îmbunătățirea asistenței de specialitate acordate atît sportivilor de performanță, cît și maselor largi de iubitori ai educației fizice. Astfel, a fost organizat un curs de instruire a activiștilor voluntari de Cruce Roșie, >'n domeniul acordării asistenței de urgență la bazele sportive — primul de acest fel din țară. Cei 20 de absolvenți vor fi ajutoare 1 de nădejde ale personalului medical în acordarea primului a- jutor pe stadioane, săli de sport, baze nautice etc. De asemenea. s-a deschis, cu sprijinul direcției sanitare județene și al

spitalului de copii, un ciclu de instruire a asistentelor șefe din grădinițe și cămine de zi în problemele organizării mișcării fizice în rîndul copiilor și preșcolarilor. Cele 40 de absolvente ale primei serii au la înde- mînă și un îndreptar metodologic și tehnic practic.O realizare deosebită a colectivului acestui dispensar, condus de dr. Titus Petroviciu. o constituie elaborarea experimentală a primei „șarje" de date în sistem integrat informațional privind activitatea medico-spor- tivă la Timișoara. în- cepînd din 1964, dispensarul a trecut la întocmirea de fișe cu- prinzînd datele necesare pentru stabilirea stării de sănătate, de dezvoltare fizică, pre

cum și a capacității potențiale de efort sportiv Ia un număr de peste 13 000 de tineri. O parte din csle peste un milion de date obținute pe a- ceastă cale a fost prelucrată cu ajutorul calculatoarelor electronice de la Centrul teritorial de calcul din Timișoara, obținin- du-se indici necesari elaborării unor concluzii de sinteză și a unor prognoze pentru activitatea sportivă de viitor. Pe agenda de lucru a dispensarului figurează utilizarea acestei forme de cercetare științifică pentru selecția și pregătirea de performanță a diferitelor loturi sportive divizionare.
Cezar IOANA 
corespondentul 
„Scînteii"

exemplu, numără 17 
milioane de locuitori 
și concentrează in ba
zinul Ruhrului o mare 
capacitate industrială 
și economică. La ex
trema opusă, Saarul 
include in granițele 
sale o populație de 
numai 1 127 000 oa
meni.

Comisia, condusă 
de profesorul Werner 
Ernst, a întocmit un 
raport de aproape 270 
de pagini pe care l-a 
predat cancelarului 
Brandt. Guvernul in
tenționează să deschi
dă o discuție publică 
in această problemă.

In opinia autorilor 
raportului* numărul 
ideal de regiuni ar fi 
de cinci sau șase, cu o 
structură cit mai echi
librată în ceea ce pri
vește suprafața, popu
lația și forța economi
că. Experții prezintă

pentru fiecare varian
tă soluții cu mai mul
te alternative.

Reorganizarea nu a- 
fectează deloc sau nu
mai in foarte mică 
măsură marile landuri 
— Rhenania de nord- 
Westphalia, Bavaria și 
Baden - Wiirttemberg. 
Proiectele prevăd pen
tru nordul țării fuzio
nări care ar duce la 
desființarea statutului 
de landuri pentru ora
șele Hamburg și Bre
men. Cum era de aș
teptat, acestea au și 
manifestat primele re
ticențe. Presa vest- 
germană constată in 
schimb reacțiile favo
rabile ale celor trei 
partide reprezentate in 
parlament față de 
amplul raport al co
misiei privitor la noua 
reîmpărțire adminis- 
trativ-teritorială in 
landuri.

O nouă contribuție 
la extinderea raporturilor 
de prietenie și colaborare 

româno-egiptene
(Urmare din pag. I)

Oslo și Bi-considerare specificul economiei țării și structura exporturilor sale, din care rezultă deosebiri în unele domenii esențiale față de alte state membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) care nu au aderat la C.E.E., dar au semnat în vara anului trecut acorduri comerciale cu comunitatea lărgită.Trei categorii importante de mărfuri — cu o pondere, importantă in exporturile Norvegiei — formează punctele nevralgice ale tratativelor : produsele industriei de pescuit, hîrtia și aluminiul. Norvegia desfăcea pînă acum pe piața Angliei anumite soiuri și preparate de pește in valoare de 7 milioane lire sterline anual, fără ca aceste vinzări să fie supuse taxelor vamale. Intrînd în comunitate, britanicii trebuie să ofere aceste avantaje altor furnizori din Piața comună.Discuțiile dintre Oslo

și Bruxelles sînt în • plină desfășurare. Ceea ce comunitatea lărgită e dispusă să ofere — accesul unor produse norvegiene pe piețele țărilor membre in schimbul liberalizării importurilor de fructe, legume și vinuri — pare inacceptabil autorităților de la Oslo. Reluate la 28 februarie, negocierile nu au dus încă la aplanarea "divergențelor, deși acordul ar trebui să fie încheiat pînă Ia 1 aprilie, cînd încep să acționeze practic o serie de mecanisme ale Pieței comune lărgite.După ce au respins aderarea la C.E.E., fiindcă „se temeau de atotputernicia organismelor instalate la Bruxelles, care ar fi putut într-o bună zi să adopte decizii majore angajînd țara fără voia ei" (Combat), norvegienii poartă a- cum o nouă bătălie, nu mai puțin complicată, pentru apărarea exporturilor lor în Piața comună lărgită.
P. S.

nătațe, o contribuție din cele mai rodnice în dezvoltarea neîntreruptă a relațiilor bilaterale, pe cele mai diferite planuri, in adîncirea și diversificarea acestora. Ilustrative, in acest sens, sînt amploarea schimburilor comerciale care au înregistrat o nouă creștere in cursul anului trecut, dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științlfice româno-egiptene, noile succese consemnate în activitatea obiectivelor economice realizate în comun =- cum ar îi fabrica de produse sodice de la Alexandria, complexul pentru extracția și îmbogățirea fosfaților de la Hamrawein, uzina de camioane și tractoare de. la Heluan, de pe porțile căreia a ieșit, recent, cel de-al 1 000-lea tractor, rod al conlucrării fructuoase dintre specialiștii români și cei egipteni.Această participare concretă la e- forturile Egiptului pentru punerea în valoare a resurselor naturale, în vederea dezvoltării economice și sociale, reprezintă încă o dovadă concretă a sentimentelor prietenești de care este animat poporul român față de poporul egiptean, în lumina acestor realități și a posibilităților tot mai mari pe. care le oferă dezvoltarea continuă a economiilor, celor două țări, perspec-; tivele se anunță îmbucurătoare. Nu încape îndoială că fructificarea acestor posibilități va corespunde pe deplin intereselor ambelor țări șl popoare, cauzei libertății, progresului și colaborării internaționale.De altfel, tocmai perspectivele largi existente ca și realizările de pînă acum fac, chiar în a- ceste zile, obiectul lucrărilor celei de a 8-a sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte de cooperare economică și tehnico-științifică româno- egipteană care se desfășoară la Cairo. In această ordine de idei poate fi consemnat și interesul deosebit, manifestat încă din primele zile de la deschidere, față de pavilionul românesc la Tirgul internațional de la Cairo, inaugurat sîmbătă.Convorbirile asupra principalelor aspecte ale situației internaționale dintre reprezentanții Partidului Comunist Român și ai Uniunii Socialiste Arabe au pus in evidență deplină valabilitate a aprecierilor conținute în Declarația comună româno-egipteană. din 1972 — în sensul respingerii hotărîte a politicii cercurilor imperialiste de către popoarele lumii, care se afirmă cu tot mai multă forță in viața internațională. S-a degajat cu pregnanță concluzia comună că interesele consolidării păcii, destinderii și securității pe plan mondial impun unitatea de acțiune și solidaritatea tuturor forțelor progresiste, a mișcărilor de eliberare
Maladii cu numeCapitala niponă gifiie sub un clopot de abur lăptos. Cei 11.5 milioane de locuitori ai orașului iși dau seama — chiar fără a urmări cele 2 000 de instalații care înregistrează și indică gradul de poluare a aerului — că, din nou, conținutul de bioxid de sulf din atmosferă a atins o cifră record ; aceasta, intrucit accesele de slăbiciune, stările de amețeală, durerile de cap au devenit fenomene tot mai frecvente în rin- durile cetățenilor. „Situația noastră ar trebui să constituie un avertisment pentru întreaga lume" — a declarat profesorul Jun Ui de Ia Universitatea din Tokio reporterului revistei vest-germane „STERN", care, intr-un amplu articol, se ocupă de principalele simptome ale „bolii" marii metropole.Succesele economiei nipone postbelice — . menționează mai departe publicația amintită — care au ridicat Japonia industrială pe locul 3 în lume, au reușit multă vreme să acopere glasurile oamenilor de știință care lansau avertismente. Pină s-a declanșat șirul cumplitelor boli cu nume ciudate : Minamato, Itai- Itai, Kanemi, Yokkaichi. în localitatea Minamato, 279 de oameni au căzut pradă unei boli pînă atunci necunoscute, cu simptome foarte violente, iar 57 dintre ei au murit. Cum s-a constatat ulterior, boala era o otrăvire cu mercur, acesta provenind din reziduurile aruncate în mare de fabrica de produse chimice „Chisso". întii au fost otrăviți peștii, iar prin ei, oamenii care i-au consumat.Tot otrăvirea — de astă dată cu cadmiu — a provocat boala „Itai- Itai", ce se manifestă prin dureri foarte mari in abdomen și membre și prin fenomene de contractare a oaselor, care sfirșesc prin a se fărt- mița. Din 280 de cazuri, cîte au fost semnalate prima oară în provincia Tojama, 119 au fost mortale. Cadmiu! se găsea în rîul Jintsu, unde iși aruncau reziduurile uzinele „Mitsui".

In hrana pentru păsări produsă de firma „Kanemi-Soko" s-a strecurat, din cauza unei defecțiuni tehnice, substanța toxică și cancerigenă Polychlorobiphenil (PCB). Ca urmare, 500 000 de găini au murit în vestul Japoniei, iar citeva luni mai tîrziu s-au îmbolnăvit peste o mie de oameni, boala manifestîndtt-se prin erupții pe piele, greutăți de res-
răsfomd 

presa șirăma

pirație, căderea părului, dureri în membre.A patra catastrofă s-a abătut a- supra micului .port Yokkaichi, unde 811 locuitori au căzut brusc pradă unor accese violente de tuse. Bilanțul — 58 morți. Boala, denumită „Astma Yokkaichi", era cauzată de bioxidul de sulf provenit de la un uriaș combinat petrochimic din a- propiere. 383 000 kg de otravă se revărsau zilnic asupra orașului. A urmat Tokio. într-o zi toridă din iulie 1970, o ceață otrăvitoare a învăluit orașul. Gazele industriale și de eșapament, amestecîndu-s'e, au format sub influența razelor ultraviolete ale Soarelui o umbrelă toxică. 6 000 de oameni s-au prezentat în acea zi la medici, acuzind puternice dureri de cap și amețeli.Japonezii — scrie în continuare revista „Stern" — au început să deschidă ochii in fața reversului — pină acum ignorat — al „miracolului industrial". Pentru mai bine de jumătate din ei nu mai există colț de cer senin, nu mai există fluvii răcoroase și lacuri limpezi. Marea e atît de infestată, incit gu-

straniivernatorul orașului Tokio a trebuit în 1962 să despăgubească 4 000 de pescari, care nu mai aveau din ce trăi. La Tokio, 34 tone de reziduuri industriale revin, în fiecare lună, la o suprafață de 1 kmp. (la New York „doar" 17 tone) ; și tot aici, în 1971, au tost tratate 28 223 de persoane de diverse afecțiuni produse de poluare — de trei ori mai multe ca în anul precedent.Referindu-se la aceeași gravă problemă a poluării, ziarul „FRANKFURTER RUNDSCHAU" se oprește asupra măsurilor adoptate in vederea combaterii acestui flagel.Guvernul japonez, scrie ziarul vest-german, a început, în ultimul timp, să se ocupe îndeaproape de fenomenul îngrijorător, să studieze posibilitățile de prevenire și combatere a lui. Suplimentul la deja existentele „Legi de bază privind combaterea poluării mediului înconjurător", promulgat la sfîrșitul anului trecut, pare a depăși timiditatea acțiunilor de pină acum. Prin acest nou proiect se declară flagelului poluării un război de 10 ani, pentru susținerea căruia se prevede alocarea unor fonduri speciale, in valoare de 107 miliarde de mărci vest-germane. Programul, ale cărui detalii incă nu au devenit cunoscute, are în vedere 12 dintre cele mai afectate regiuni ale țării și preconizează Îngrădirea sistematică și coordonată a răspîndirii reziduurilor industriale în apă șl în aer. Și mult discutatul „plan Tanaka" se concentrează, chiar dacă în mod indirect, tot asupra poluării : prln- tr-o nouă și judicioasă repartizare a industriei pe insulele japoneze se urmărește descongestionarea aglomerărilor. Această „răsădire" a o- biective.lor industriale va avea ca urmare — se speră — curățarea mediului șl o ușurare a supravegherii și controlului asupra modului în care fabricile respectă prevederile legii. ______ ________ ________

națională, a Întregului front antiîm- perialist, în lupta împotriva politicii de dominație și agresiune a imperialismului, pentru respectarea dreptului legitim al fiecărui popor de a-și decide nestinjenit calea dezvoltării, conform intereselor sale fundamentale.în acest context s-a relevat cu satisfacție că relațiile dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Arabă evoluează ascendent, ex- primindu-se dorința de a se intensifica schimbul reciproc de delegații, de experiență și informații, în vederea lărgirii colaborării multilaterale dintre cele două orgdhizații politice, in interesul ambelor popoare, al unității forțelor antiimperialiste do pre- tutindeni.Dintre problemele abordate, s-a a- cordat, așa cum era și firesc, o atenție deosebită situației din Orientul Mijlociu. Exprimîndu-se profunda îngrijorare față de situația din a- ceastă regiune, care constituie o serioasă amenințare la adresa păcii și securității internaționale, inclusiv a Europei — perpetuarea conflictului și a tensiunii slujind numai intereselor forțelor imperialiste — s-a reafirmat sprijinul față de rezoluțiile Consiliului de Securitate din noigm- .. brie 1967 și decembrie 1971. De așfe- meneh, a fos t' "eViRențiată pteocii- parea comuriiiâțîi' internaționale, exprimată in rezoluția Adunării Generale a O.N.U., sprijinită de România, în care se afirma principiul inadmisibilității cuceririi de teritorii prin forță. Cele două părți — așa cum se subliniază și in comunicatul comun — consideră că trebuie inițiate eforturi urgente pentru găsirea unei soluționări pașnice a conflictului din Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate, la stabilirea unei păci durabile în această zonă, relevind, în același timp, necesitatea reglementării problemei poporului palestinean, potrivit drepturilor și aspirațiilor sale naționale legitime.Celelalte probleme Internaționale abordate — eforturile pentru lichidarea subdezvoltării, lupta de eliberare a popoarelor aflate incă sub dominație colonială, încetarea războiului in Vietnam și Laos—au permis, de asemenea, sublinierea unor aprecieri comune. în cadrul discuțiilor s-a subliniat că înfăptuirea unui sistem de securitate in Europa prezintă o importanță deosebită pentru destinele popoarelor europene și din întreaga lume, că viitoarea conferință pentru securitate și cooperare va deschide calea unei largi colaborări între țările continentului.Prin întreaga sa desfășurare, prin convorbirile prietenești, cordiale, care au avut loc. prin concluziile reciproc împărtășite care s-au desprins, vizita în țara noastră a ing. Sayed Marel, a celorlalți oaspeți egipteni se înscrie ca un nou jalon, ca o nouă contribuție marcantă la dezvoltarea colaborării româno-egiptene, la mai buna cunoaștere și la întărirea prieteniei și solidarității popoarelor noastre, la consolidarea unității de acțiune a forțelor antiimperialiste. în folosul reciproc, in folosul afirmării ideilor păcii și progresului în lume.
BANGLADESH

Programul 
noului guvern

MUJIBUR RAHMAN 
DESEMNAT PR1M-M1N1STRU 

AL ȚARIIDACCA 12 (Agerpres). — Grupul parlamentar al partidului de guver- nămint, Liga AWAMI, l-a desemnat pe Mujibur Rahman lider al fracțiunii parlamentare în Adunarea Națională a Republicii Bangladesh. Potrivit prevederilor constituționale, Mujibur Rahman devine, în mod automat, prim-ministru, urmînd să constituie noul guvern al tării.Premierul Mujibur Rahman a relevat, într-o convorbire avută cu reprezentanții presei, sarcinile complexe pe care guvernul trebuie să le soluționeze. Este necesar, în primul rind, a spus el, să creăm condițiile propice asigurării populației cu produse alimentare și o- biecte de primă necesitate, să adoptăm măsuri în vederea lichidării șomajului, pentru dezvoltarea agriculturii și industriei, lichidarea analfabetismului și crearea premiselor soluționării altor probleme sociale. Guvernul, a spus premierul, intenționează să adopte toate măsurile pentru a îndeplini programul de reforme expus in platforma electo
rală.



Rezultatde alegerilor 
parlamentare din Franța

Reuniunea multilaterală
de la Helsinki
Intervenția reprezentantului român

PEKIN MOSCOVA

Vizita delegației culturale
române

Convorbiri intre

PARIS 12 (Agerpres), — Ministrul de interne al Franței. Raymond Marcellin, a anunțat rezultatele alegerilor legislative înregistrate in 483 de circumscripții din totalul de 490. Astfel, grupările din cadrul coaliției guvernamentale, „Uniunea Republicanilor pentru progres" — au obținut 271 de mandate, dintre care U.D.R. — 181, „Republicanii independenți" — 53, „Centrul Democrație și Progres" — 21, alte formațiuni ale majorității — 16.Uniunea stingii a dobindit 181 de mandate, repartizate astfel: Partidul socialist — 89, Partidul comunist — 73, Radicalii de stingă — 11, alte formațiuni ale stingii — 8.Reformatorii au obținut 28 de mandate ; diverse formațiuni de dreapta — 3 mandate.
CORESPONDENTUL NOSTRU TRANSMITE:

HELSINKI. — Trimisul nostru D. Ținu transmite : Grupul de lucru constituit în cadrul reuniunii multilaterale de la Helsinki dedicate pregătirii Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și-a continuat luni lucrările sub președinția reprezentantului Belgiei. Așa cum s-a mai anunțat, grupul de lucru a fost creat cu scopul de a se trece la elaborarea unui document comun — acceptabil pentru toți participants. — pe baza propunerilor formulate pină în prezent pentru primul punct al ordinii de zi a viitoarei conferințe. în ultimele zile, ca urmare a unei intense conlucrări, s-au făcut o serie de pași spre armonizarea punctelor de vedere, dezbaterile — în grupul de lucru, sau

In cadrul unor întîlniri neoficiale — Intrînd în faza redactării propriu- zise a ordinii de zi.Schimbul de opinii din cursul ședinței de luni s-a axat în primul rind asupra măsurilor de aplicare în practică a. principiilor care trebuie să guverneze relațiile dintre statele participante — aspecte, circumscrise primului capitol al agendei conferinței. în intervenția sa in cadrul acestei ședințe, reprezentantul României, ambasadorul Valentin Lipatti, a reafirmat poziția de principiu a țării noastre în această problemă și a explicat conținutul prevederilor respective din documentul român de lucru difuzat participanți- lor săptămina trecută.

delegații ale P.C.U.SPEKIN 12 — (Corespondență de la I. Gălăteanu). Luni, delegația culturală română, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, aflată într-o viziță în Republica Populară Chineză, s-a întîlnit cu Ie Cien-in, Cian Cin, Iao Wen-yuan, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, Ciu Den-kuei. membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, U De. membru al C.C. al P.C. Chinez, șeful Grupului pentru cultură de pe lingă Consiliul de Stat, Ken Biao, membru al C.C. al P.C. Chinez,

șeful secției pentru relațiile externe a C.C. al P.C. Chinez.Convorbirile dintre gazde și oaspeți, desfășurate într-o atmosferă cordială, au relevat dezvoltarea tot mai largă a relațiilor prietenești dintre cele două partide, țări și popoare, precum și dintre oamenii de cultură ai celor două țări.La întîlnire au fost prezent! Nicolae Gavrilescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în R. P. Chineză, și membri ai ambasadei. Au fost de față Shi, Shao-hua, membru supleant al C.C. al P.C. Chinez, membru al Grupului pentru cultură, și alte persoane oficiale.

si P.C. Italian
MOSCOVA 12 (Agerpres). — La Kremlin au început, luni, convorbirile dintre delegația P.C.U.S., în frunte cu Leonid Brejnev. secretar general al C.C. al P.C.U.S., și delegația Partidului Comunist Italian, în frunte cu Enrico Berlinguer, secretar general al P.C.I. — anunță agenția T.A.S.S.

fi'"'Din cifrele apărute succesiv pe 
ecranele televizoarelor, din decla
rațiile făcute încă in cursul nopții 
de oficialități și de lideri . ai, par
tidelor politice, din titlurile și edi
torialele ziarelor de luni dimineața 
reies o serie de constatări cu pri
vire la rezultatele alegerilor înche
iate duminică seara in cel de-al 
doilea tur de scrutin. (Menționez 
că lipsesc 
cumscripții, 
încă cifrele 
nut alegeri).

Se remarcă, în primul rind, că 
formațiunile politice care au con
stituit pină acum majoritatea vor 
deține și in cadrul noului parla
ment majoritatea. Configurația a- 
cestei noi majorități va fi însă 
sensibil modificată față de aceea 
formată prin alegerile din 1968. 
Gruparea politică U.D.R. sau „U- 
niunea pentru apărarea republicii", 
cum este denumită aci gruparea 
gaullistă propriu-zisă, deținea ea 
singură 273 mandate, deci mai 
mult decit majoritatea absolută, 
în vechiul parlament. Pierzind la 
aceste alegeri aproape 100 de man
date, U.D.R. se menține totuși in 
fruntea grupurilor parlamentare, 
dar pentru a asigura majoritatea 
absolută (246 din 490) trebuie să 
conteze pe grupările politice aliate 
cu ea în cadrul coaliției electora
le : „Republicanii' independenți", 
„Centrul Democrație și Progres" și 
unele grupări centriste mici.

In legătură cu aceasta se obser
vă că fiecare din formațiunile ce 
au sprijinit guvernul a întrunit 
mai puține voturi și mandate de
cit la alegerile precedente, dar 
toate la un loc totalizează un nu
măr de mandate care asigură coa
liției guvernamentale o majoritate 
de peste 50 de locuri în parlament.

Observatorii remarcă totodată că 
membrii guvernului care a func
ționat in baza vechii majorități au 
fost realeși, cu excepția miniștrilor 
de afaceri externev-țMaurice Schu
mann) și justiție (Reni Pleven). 
In virtutea uzanțelor politice fran
ceze, se exprimă îndoială dacă ei 
vor mai intra în componența nou
lui cabinet.

In comentariile de presă și în 
cercurile ziaristice de aici se re
marcă totodată faptul că progre
sele înregistrate de forțele unite 
ale stingii în cadrul primului scru
tin au fost confirmate și de . cel 
de-al doilea. După cum a subliniat 
agenția France Presse, „stingă uni
tă, deși nu a obținut majoritatea, 
s-a ridicat totuși la nivelul cel 
mai înalt din perioada ultimilor 
15 ani". Uniunea stingii își du
blează locurile față de vechiul par-

rezultatele din 7 cir
cle unde nu au sosit 
sau unde nu s-au ți-

lament. Sporul cel mai substanțial 
in cadrul formațiunilor stingii l-a 
înregistrat Partidul Comunist 
Francez — de la 34 de deputați la 
73. Este știut că, pe baza înțele
gerilor dintre membrii coaliției de 
stingă, fiecare partid a sprijinit 
pe candidatul cel mai bine plasat 
din cadrul primului tur de scrutin. 
Tocmai in virtutea unor asemenea 
situații specifice pe plan local, a 
sistemului retragerii de candidați 
s-a ajuns la faptul că Partidul 
munist care, la primul tur, a 
ținut un număr mai mare de 
turi (5 156 619) față de Partidul 
cialist (4 579 888) are totuși un 
măr mai mic de mandate decit a- 
cesta.

Lupta strinsă care s-a dat între 
candidații coaliției majorității și 
cei ai coaliției stingii este ilustra
tă, de pildă, de cazul ministrului 
poștelor și telecomunicațiilor, Hu
bert Germain, care și-a obținut 
mandatul devansind doar cu 13 
voturi pe contracandidatul său, 
reprezentant al P.C.F.

In sfirșit, comentatorii francezi 
relevă anumite efecte ale legii e- 
lectorale care au condus la faptul 
că, obținind aproximativ același 
procent din numărul voturilor 
(circa 46 la sută), coaliția guver
namentală a obținut aproximativ 
60 de mandate in plus față de 
coaliția stingii.

După aflarea rezultatelor celui 
de-al doilea tur de scrutin, nume
roase personalități politice au fă
cut o serie de declarații. Pierre Messmer, actualul prim-ministru, 
a afirmat : „Alegerile au demon
strat voința unui mare număr de 
francezi pentru reînnoire. Uniu
nea Republicanilor pentru Pro
gres (coaliția majorității guver
namentale) este hotărîti să-și asu
me această reînnoire".

Calificind rezultatele obținute 
de partidele de stingă in actuale
le alegeri ca „pozitive", Georges Marchais, secretar general al 
P.C.F., a. relevat, intre altele, că 
„în ansamblu, stingă și-a., mărit î.n mod considerabil reprezentarea". 
La rîndul său, Francois Mitterand, 
secretar național al Partidului so
cialist, a subliniat hotărirea opo
ziției de stingă de a continua lupta 
împotriva majorității guvernamen
tale.

Acum, cetățenii Franței, ca și 
observatorii politici, așteaptă cu 
firesc interes compoziția noului 
guvern, precum și prima sesiune a 
noii Adunări Naționale, c* se va 
deschide la 2 aprilie.

ARGENTINA RELUAREA DESCHIDEREA CAMPANIEI REVENDICATIVE

R. D. VIETNAM

Preocupări pentru
pregătirea cadrelor

O HOTARÎRE 
A BIROULUI POLITIC 

AL C.C. AL PARTIDULUI 
CELOR CE MUNCESC

DIN VIETNAMHANOI 12 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam a adoptat o hotărîre privind sarcinile pregătirii cadrelor în etapa actuală a revoluției. Relevînd că partidul a considerat întotdeauna că activitatea în domeniul cadrelor are o importanță decisivă pentru cauza revoluției, ho- tărîrea subliniază că organizațiile de partid trebuie să pregătească activ Conducători din sinul clasei muncitoare, în special din rîndul muncitorilor din marea industrie, cu' un îndelungat stagiu în muncă, pentru a-i promova in organele conducătoare ale partidului și statului. Totodată, se arată că în mediul rural trebuie să se acorde o atenție deosebită pregătirii cadrelor de conducere din rîndul reprezentanților țărănimii muncitoare cu cele mai bune rezultate în producție.
IN VIETNAMUL DE SUD
• SITUAȚIA D1NTR-UN LAGĂR 

SAIGONEZ DE DETENȚIUNEVIETNAMUL DE SUD 12 (Agerpres). — Agenția V.N.A. transmite din Vietnamul de sud că delegațiile militare ale R. D. Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud în comisia militară mixtă cvadripar- tită au vizitat, împreună cu un grup al comisiei internaționale de control și supraveghere, centrul de detențiune de pe insula Phu Quoc, aparținind administrației de la Saigon.Cei 25 de deținuți cărora Ii s-a permis să se întîlnească cu reprezentanții R.D.V. și G.R.P. au declarat că autoritățile de la Saigon nu au adus la cunoștințatextul acordului de la Paris.deținuților
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NEGOCIERILOR S.A.L.T. DE PRIMĂVARĂ A SINDICATELOR JAPONEZE

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — Frontul Justițialist de Eliberare a obținut, în cadrul alegerilor prezidențiale organizate duminică — o largă majoritate. La ora 15,00 GMT, cînd se cunoșteau rezultatele a aproximativ 82 la sută din voturile exprimate, candidatul Frontului justițialist, Hector Campora, beneficia de 48,70 la sută din sufragii.Se apreciază că Hector Campora păstrează „o bună șansă", potrivit agenției Reuter, de a obține majoritatea absolută de 50 la sută plus unu, necesară, conform legilor argenti- nene, pentru desemnarea președintelui după primul tur ,de scrutin. Dintre ceilalți opt candidați prezidențiali, pe locul al doilea se situează Ricardo Balbin, reprezentant ăl partidului Uniunea civică radicală, care a obținut 21,2 la sută din totalul voturilor numărate pină la 15 GMT.

GENEVA 12 (Agerpres). — La Geneva au fost reluate, luni, convorbirile sovieto-americane în problema limitării armamentelor strategice — S.A.L.T. La sediul reprezentanței permanente a U.R.S.S. pe lingă Oficiul O.N.U. din Geneva a avut loc o întîlnire între Vladimir Semionov, conducătorul delegației U.R.S.S. la convorbiri, ministru adjunct al afacerilor externe, și Alexis Johnson, conducătorul delegației S.U.A., ambasador cu însărcinări speciale.

TOKIO 12 (Corespondență de la FI. Țuiu). — Sute de mii de muncitori, însoțiți de membrii familiilor lor, au participat, duminică, la adunările și demonstrațiile de stradă din marile orașe ale Japoniei, cu prilejul deschiderii campaniei din această primăvară a sindicatelor, în sprijinul îmbunătățirii condițiilor de viață ale celor ce muncesc.Adunările și demonstrațiile au fost organizate de Consiliul General al Sindicatelor Japoneze (Sohyo), în cooperare cu alte 27 uniuni sindicale naționale afiliate la alte centrale.

Mitingul central a avut loc la Tokio, pe colinele parcului Yoyogi, unde s-au adunat circa 150 000 de oameni ai muncii. în cuvîntarea sa, președintele Sohyo, Makoto Ichikawa, a criticat bugetul propus de guvern pe anul fiscal viitor, deoarece prevede majorarea costului transportului pe calea ferată și al altor servicii, contribuind, astfel, la accelerarea procesului inflaționist. Bugetul, a spus el, favorizează doar proiectul de remodelare a Japoniei șl întărirea capacității de apărare a țării.

MOSCOVA 12. — Corespondențăde la L. Duță : La 12 martie, ambasadorul Republicii Socialiste România in Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, a fost primit de D. S. Po- leanski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul agriculturii al U.R.S.S., cu care a avut o convorbire desfășurată lntr-o atmosferă caldă, prietenească.

SIRIA

Referendum pentru
noua constituțieDAMASC 12 (Agerpres). — în Siria a avut Ioc, luni, referendumul pentru aprobarea noii Constituții a țării.într-o declarație făcută cu acest prilej, președintele Siriei, Hafez Assad, a subliniat că noua Constituție permanentă a țării deschide poporului sirian calea spre dezvoltarea stabilă, care constituie condiția de bază pentru progresul național, conform intereselor maselor populare.La rîndul său, ministrul de interne, Aii Zaza, a declarat că participarea largă a populației la referendum este o dovadă a sprijinului acordat de către popor guvernului Partidului Socialist Arab Baas și tuturor forțelor progresiste din țară.Criza monetară interoccidentală

TENTATIVE DE IEȘIRE DIN IMPAS
• Șase țări membre ale C.E.E. și-au lăsat monedele să' 
floteze în comun ® Marca vest-germană va fi reevaluată 
cu 3 la sută @ Sfîrșitul sistemului monetar creat la

Bretton-WoodsȘase dintre cei nouă membri ai Comunității economice europene (Franța, R. F. Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg și Danemarca) au decis să-și lase monedele să floteze în comun. Potrivit acestui a- ranjament — stabilit duminică, la Bruxelles, în cadrul reuniunii miniștrilor de finanțe ai „celor nouă“ — devizele în cauză își vor stabili cursul în mod liber, în funcție de cerere și ofertă, dar numai în raport cu dolarul american ; rămînînd ca între ele să fie menținut principiul parității fixe, care nu le permite să oscileze cu mai mult de 2,25 la sută, în sus sau în jos, față de paritatea stabilită. Ceilalți membri ai C.E.E. (Marea Britanie, Irlanda și Italia) au hotărît să-și păstreze vechile poziții, lăsind monedele lor să floteze individual față de toate devizele occidentale.Pentru a facilita, flotarea în comun a celor șase monede, relatează agenția France Presse, R.F.G. își va reevalua marca cu 3 la sută. Astfel, moneda vest-germană va deveni mai scumpă în raport cu cea americană, noul său curs stabilin- du-se la 2,81 mărci pentru un dolar, față de 2.90, cit este în prezent. Așa cum s-a anunțat la sediul Pieței comune, din capitala Belgiei, toate aceste măsuri vor intra în vigoare odată cu redeschiderea burselor de schimb.Specialiștii vest-europeni a- preciază că măsurile amintite
,,Lunohod~2“MOSCOVA 12 (A-gerpres). — Aparatul sovietic autopropulsat „Lunohod-2“ a început programul ' celei de-a treia zile de activitate pe suprafața Selenei — transmite agenția T.A.S.S. Datele informației te- lemetrice atestă că, după a doua noapte

agenții!® de presă transmit

în comunicatul privind 
Vizita delegației guvernamentale a R.P.D. Coreene, condusă de Kan Rian Uk, vicepreședinte al R.P.D. Coreene, în R. A. Egipt, și convorbirile pe care acesta ie-a purtat cu o delegație guvernamentală egipteană condusă de Hussein El Shaffei, vicepreședinte al R.A.E., se relevă satisfacția pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și de colaborare dintre cele două țări. Partea egipteană s-a pronunțat pentru retragerea trupelor americane din Coreea de sud și și-a exprimat sprijinul deplin pentru poziția R.P.D... Coreene privind reuni- ficarea Coreei. Partea coreeană 's-a pronunțat pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate.

cane. Agenția T.A.S.S., citind cercuri de afaceri sovietice, menționează că, in 1972, schimburile comerciale dintre U.R.S.S. și S.U.A. au crescut de aproape trei ori față de 1971, livrările reciproce de mărfuri depășind 500 milioane ruble.
Intr-un mesaj adresat de

Mahmud Riad, secretarul general al Ligii Arabe, secretarului general al O.U.A.. Nzo Ekhangaki, sînt expuse punctele de vedere cu privire la natura și posibilitatea realizării unei cooperări intre cele două organizații.

BUDAPESTASesiunea Comisiei

La Colombo s-au înche
iat convorbirile oficiale dintre Sirimavo Bandaranaike, primul ministru al Republicii Sri Lanka. și Gemal Biedici, Consiliului Executiv R.S.F. Iugoslavia, care probleme ale relațiilor lor, precum și o serie internaționale actuale.

președintele Federal al au examinat dintre țările de probleme

ȘfM
La Panmunjon *avut loe dința ordinară a Comisiei militare de armistițiu din Coreea. Reprezentantul R.P.D. Coreene a exprimat, cu acest prilej, un protest hotărît în

legătură cu activizarea acțiunilor de informații și a provocărilor puse la cale ’de armata sud-coreeană în zona liniei militare de demarcație. Cerînd încetarea acestor acțiuni, reprezentantul R.P.D. Coreene a declarat că ele urmăresc ațîțarea dușmăniei și neîncrederii, împiedicarea contactelor șl dialogului dintre nord șl sud în vederea reunificăril pașnice ■ țării.
în hisuleie Bermude a 

lost vtdonată starea de ur- 
gJllță ?i s*'a lansat 0 vastă acțiune de cercetări pnm.ru descoperirea a- saslnului sau asasinilor guvernatorului britanic al insulelor, Richard Sharpies, ucis sîmbătă cu focuri da armă.

DunăriiBUDAPESTA 12. — Corespondență de la Aurel Pop : Luni au început în capitala R. P. Ungare lucrările celei de-a 31-a sesiuni a Comisiei Dunării.Sesiunea, prezidată de loan Cotoț, ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta, șeful delegației române la Comisia Dunării, va dezbate probleme hidrotehnice, drometeorologice și de navigație Dunăre.La sesiune participă delegațițările membre ale Comisiei Dunării, observatori din R. F. Germania și reprezentantul Comisiei economice O.N.U. pentru Europa.

hi- pedin

In spiritul prieteniei Șl solidarității
„DACIA 1 300" 
ÎN FINLANDA

f

CU POPOARELE AFRIOIHELSINKI 12 — Trimisulspecial Agerpres, R. Greceanu, transmite : Timp de zece zile, centrul de expoziții din Helsinki a găzduit Tîrgul internațional „Auto-73", în cadrul căruia firme din 10 țări, între care și România, au prezentat cele mai recente realizări în domeniul industriei automobilistice. Automobilul românesc „Dacia 1300“ este privit cu mult interes, el fiind apreciat, îndeosebi, pentru calitățile ’ ‘ 'maraj și zină.

Se dezvoltă relațiile
La Pekin s_a anuntat ca ® pus înz libertate John Thomas Downey, spion al Agenției Centrale de Investigații a S.U.A., arestat după doborirea avionului-spion. la bordul căruia, la 29 noiembrie 1952, a pătruns în spațiul aerian al R.P. Chineze. Downey a fost condamnat la închisoare pe viață, apoi. în decembrie 1971, sentința i-a fost comutată într-o pedeapsă de cinci ani închisoare. Ținînd seama de faptul că Downey și-a mărturisit crima și a aVut o comportare corespunzătoare, organele chineze au hotărît să-i a- corde clemență.

sale de comoditate, de- consum redus de ben-

în activitate

sînt de natură să favorizeze, cel puțin teoretic, exporturile americane pe piața „celor șase", fapt care vine în întîmpinarea cererilor S.U.A. de a-și echilibra balanța de plăți prin concesii comerciale din partea principalilor lor parteneri. Intr-adevăr, „cei șase" au monedele cele mai stabile din Piața comună ; iar, prin flo- tare, devizele lor vor fi cotate peste vechiul curs. Scumpirea acestor monede in raport cu dolarul sporește prețul mărfurilor de export, dînd un plus de competitivitate produselor americane pe piețele „celor șase".Ministrul de finanțe al R.F. Germania, Helmut Schmidt, a- precia, într-o declarație făcută presei, că hoiărîrile adoptate Ia Bruxelles marchează sfîrșitul sistemului monetar creat la Bretton-Woods. O reîntoarcere la parități fixe a monedelor vest-europene va fi posibilă doar printr-o reformă de bază a sistemului monetar internațional, a spus el.Comentind măsurile luate duminică, la Bruxelles, observatorii remarcă faptul că ele nu aduc o soluționare definitivă a crizei valutare occidentale, intrucît nu își propun să determine o restructurare a mecanismului actualului sistem monetar al țărilor capitaliste, considerat ca necorespunzător față de noul raport de forțe pe plan economic între aceste state.
Gh. C

TROFEELE 
V1NATORILOR ROMANI 
MEDALIATE LA TORINO

româno-malgașe

Marea Adunare Naționa
lă a Turciei (Medjîiisui plus Senatul) se întrunește azi. In ședință plenară pentru a alege cel de-ai șaselea președinte al republicii. Luni seara, numele candidatului nu era încă anunțat oficial.

Ministrul de finanțe al 
S.O., consilier al președintelui Nixon pentru probleme economice, George Shultz, a avut, la Moscova, o mtîlnire cu Mihail Kuzmin, primadjunct al ministrului comerțului exterior al U.R.S.S., cu care a examinat aspecte ale dezvoltării relațiilor economice și comerciale sovieto-ameri-

ROMA 12. (Corespondență de la Radu Bogdan). — între 2 și 12 martie a fost organizată la Torino ediția 1973 a „Salonului internațional de vacanță". La actuala ediție. România a fost prezentă cu un stand turistic, cuprinzînd o expoziție de fotografii. O largă recunoaștere și apreciere internațională au obținut, în același timp, și în acest an, trofeele vînătorilor, români. Juriul internațional al expoziției a decernat medalii tuturor celor 76 exponate românești, țara noastră obținind locul întîi, din cele nouă țări participante, cu 65 medalii de aur și 11 medalii de argint

a reintratlunară, toate sistemele laboratorului selenar mobil se află în stare de funcționare. Temperatura în con- teinerul instrumentelor științifice este de plus 19 grade Celsius, iar presiunea — de 771 milimetri.La 10 martie, ora

11,25 (ora Bucureștiu- lui), la o comandă de pe Pămint au deschise panourile teriei solare a „Lunohod-2“, în derea alimentării energie. Au fost transmise pe Pămint cinci imagini panoramice ale peisajului selenar. Manifestație de solidaritate, la Stockholm, capitala Suediei, cu lupta de 
eliberare din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau

Chiar în acest» zile, ctnd s-a Împlinit un an de la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în țările Africii, în paginile ziarului a fost evocată pe larg însemnătatea acestui eveniment, relevîndu-se că el a deschis noi și ample perspective relațiilor României socialiste atît eu țările vizitate, cit și cu alte țări' africane. Ca o expresie a acestui curs se înscrie și recenta prezență în țara noastră a ministrului afacerilor externe al Republicii Malgașe,. Didier Ratsiraka. Deși situate pe continente diferite, la mii și mii de kilometri depărtare una de alta, intre România și Republica Malgașă s-au statornicit, stimulate de cadrul fertil al unor acorduri încheiate între cele două guverne, relații de colaborare în domeniile schimburilor comerciale, cooperării economice și tehnice, cultural-științifice, pe baza egalității în drepturi, respectului și .. avantajului reciproc.Momentul esențial al vizitei ministrului de externe al Republicii Malgașe la București l-a constituit primirea oaspetelui de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Atît în timpul acestei primiri, cit și în cursul convorbirilor oficiale, relevîndu-se cu satisfacție evoluția pozitivă a raporturilor prietenești de colaborare, s-au evidențiat multiplele posibilități de a dezvolta în continuare această conlucrare, precum și dorința comună de a se imprima un curs mereu ascendent relațiilor româno-malgașe. în acest sens, s-a convenit asupra măsurilor ce urmează a fi Întreprinse pentru dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice și tehnico-științifice în domeniile a- gricol, ninier și al pregătirii de cadre. De asemenea, s-a efectuat o informare reciprocă asupra hotărîrii guvernelor României și Republicii Malgașe de a acredita ambasadori în cele două țări.Vizita a oferit prilejul de a aprofunda cunoașterea reciprocă a activității și preocupărilor popoarelor din țările noastre. întimpinat cu căldură prietenească, în uzinele și instituțiile vizitate, oaspetele a dat o înaltă apreciere muncii, capacităților creatoare și realizărilor obținute de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, în edificarea societății socialiste, precum și activității României în direcția înțelegerii și cooperării internaționale. La rîndul său, poporul român, care urmărește cu deosebit interes și caldă simpatie eforturile constructive ale popoarelor Africii noi, se bucură în mod sincer de succesele poporului malgaș pe calea consolidării independenței naționale și a suveranității

de stat, a valorificării resurselor naturale și umane și a creșterii nivelului de trai al populației — contribuție la procesul de ample transformări înnoitoara de pe întregul continent.Animată de profunde sentimente Internaționaliste, România socialistă este profund solidară cu lupta pentru consolidarea independenței naționale a statelor care au scuturat jugul colonial, acordă un sprijin activ, susținut, mișcărilor de eliberare națională — politică față de care oaspetele malgaș și-a exprimat prețuirea și recunoștința. în cadrul schimbului de păreri, cele două părți și-au afirmat hotărirea de a-șl aduce, în continuare, prin eforturi conjugate, contribuția la Întărirea frontului antiimperialist, la cauza luptei popoarelor împotriva colonialismului și neocolontalismului, pentru împlinirea aspirațiilor lor de progres. O deosebită importanță o are în prezent amplificarea acțiunilor comunității internaționale in scopul sprijinirii e- forturilor țărilor în curs de dezvoltare pentru lichidarea decalajelor care le despart de statele economicește a- vansate.Și în acest cadru, a fost subliniată însemnătatea instaurării unor relații noi între state, pe baza principiilor suveranității și independenței naționale, egalității In drepturi șl avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și amenințarea cu folosirea forței — ca principii fundamentale ale dreptului internațional care oferă cheia dezvoltării Încrederii, a asigurării păcii și securității generale. Soluționarea problemelor internaționale, instaurarea unui climat de securitate și pace implică în mod necesar participarea tuturor statelor, indiferent de mărime, orînduire social- politică și nivel de dezvoltare. Pentru cele două țări, ca de altfel pentru toate popoarele lumii, prezintă un interes vital să se pună capăt cursei înarmărilor, ca eforturile statelor să se îndrepte, hotărît șl eficient, spre înfăptuirea unor măsuri practica de dezarmare.Desfășurată fntr-o ambianță de prietenie și solidaritate, vizita ministrului de externe al Republicii Malgașe s-a Încheiat cu rezultate pozitive, care corespund intereselor celor două popoare, stimulează dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și tinerele state independente din Africa și contribuie, totodată, la întărirea păcii, securității și colaborării între țări și popoare.
—................................................................................................................................................................................      -..............................................   ■■■■.........   - ■ ................ ......... ................................................................................. ...................... i---------------------------------------------------------------------------------------------

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața Sclnteli, Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESITLATELIA", București 
Calea Grivlței nr. 64—66, P.O.B. — Box 2001. Tiparul; Combinatul Poligrafic CA SA SCINTEII 40 360

/

pnm.ru

