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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT
PE DIRECTORUL CENTRULUI EUROPEAN

AL UNESCO PENTRU iNVĂȚĂMiNT SUPERIOR

Imperativ și datorie: TDTl CEI APTI DE MUNCA -

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, pe Erik Manfred Ribbing, directorul Centrului european al UNESCO pentru învățămînt superior, cu sediul la București.La întrevedere a participat tovarășul Mircea Malița, consilier al președintelui Consiliului de Stat.Cu acest prilej, directorul Erik Manfred Ribbing a împărtășit din preocupările actuale și de perspectivă ale Centrului european al

UNESCO pentru învățămînt superior, relevînd, în context, aportul însemnat al instituțiilor specializate din țara noastră, al oamenilor de știință români la buna desfășurare a activității acestui organism regional, la înfăptuirea obiectivelor sale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, în cursul convorbirii, rolul deosebit care revine Centrului european al UNESCO pentru învățămînt superior în promovarea cooperării interuniversitare și științifice pe continentul nostru, în

dezvoltarea fnvățămîntului și științei, în întărirea păcii și prieteniei între popoare. Președintele Consiliului de Stat a arătat că România va participa activ șl în viitor la realizarea programului Centrului UNESCO, la extinderea și diversificarea colaborării în domeniul educației și învățămîntului, contribuind, și pe această cale, la crearea unui climat de pace și securitate, de largă cooperare în Europa, în întreaga lume.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.

DECRET
necesitate

ÎN TOATE RAMURILE ECONOMIEI NAȚIONALE, 

LA TOATE EȘALOANELE ACT/V/MȚ// SOCIALE

STRUCTURI ORGANIZATORICE RATIONALE, 
PREGĂTIREA SPECIALISM - 

DIN PUN FRUCTIFICATĂ

SI 00
în vederea înlăturării urmărilor căde

rilor masive de zăpadă și ale viscolului 
si pentru asigurarea desfășurării norma
le a producției și aprovizionării popu
lației,

în temeiul art. 64, pct. 9 din Constituție, 
Consiliul de Stat decretează:
ART. 1. — Se instituie starea de ne

cesitate în municipiul București și în ur
mătoarele județe : Argeș, Brăila, Buzău, 
Dîmbovița, Dolj, Galați, Ialomița, Ilfov, 
Olt, Prahova, Teleorman.

ART. 2. — Se instituie un comanda
ment central, avînd sarcina de a orga
niza mobilizarea armatei, a unităților de 
transport și a întregii populații, pentru a 
asigura înlăturarea consecințelor viscolu
lui și căderilor de zăpadă din județele 
menționate în art. 1.

Comandamentul central este format 
din :

— Comandantul suprem al forțelor 
armate ale Republicii Socialiste Româ
nia ;

— Primul vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri ;

— Secretarul cu problemele organiza
torice al C.C. al P.C.R. ;

— Președintele Consiliului Central de 
Econo-Control Muncitoresc al Activității 

mice și Sociale ;
— Ministrul apărării naționale
— Ministrul de interne ;
— Ministrul transporturilor și 

municațiilor.
Pe plan local, în fiecare județ, respec

tiv în municipiul București, se instituie un 
comandament alcătuit din : primul secre
tar al comitetului județean al P.C.R., res
pectiv primul secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., comandantul 
garnizoanei militare, inspectorul-șef al 
Inspectoratului Ministerului de Interne, 
directorii direcțiilor teritoriale sau regio
nale de drumuri și transporturi.

Comandamentul județean și al munici
piului București vor lua măsuri pentru 
organizarea unor comandamente pe fie
care comună, oraș și municipiu și în fie-
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care unitate socialistă din raza terito
rială a județului, respectiv a municipiu
lui București.

ART. 3. — Hotărîrile comandamentu
lui central sînt obligatorii pentru toate 
organele și organizațiile de stat și ob
ștești și pentru întreaga populație.

Sînt, de asemenea, obligatorii, în raza 
teritorială respectivă, hotărîrile comanda
mentelor județene, al municipiului Bucu
rești. locale și din unitățile socialiste.

ART. 4. — Forțele armate, ministerele 
și unitățile socialiste vor acționa prin 
toate mijloacele de care dispun pentru 
deblocarea căilor de comunicație, a dru
murilor de acces ia unitățile 'economice, 
pentru asigurarea aprovizionării ponu- 
lației și desfășurarea normală a activită
ții tuturor unităților socialiste.

ART. 5. —• întreaga populație aptă de 
muncă este obligată să participe la toate 
acțiunile organizate de comandamentul 
central și de comandamentele locale.în fie-

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

REA 
înlăturarea urmărilor

£

*

Așa cum este cunoscut, in conformitate cu hotărîrile Conferințelor Naționale ale partidului, ale Congresului al X-lea al P.C.R., in ultimii ani s-a desfășurat o vastă activitate de perfecționare a organizării și conducerii vieții econo- mico-sociale, au fost preconizate și înfăptuite ample măsuri, corespunzătoare actualei etape de dezvoltare a țării. Pe plan economic, îmbunătățirea formelor organizatorice prin crearea centralelor industriale, instituționalizarea conducerii colective, a adunărilor generale, legiferarea atribuțiilor și răspunderilor diferitelor structuri economice, a relațiilor dintre ele au avut, toate, ca obiectiv convergent crearea cadrului necesar pentru realizarea unei conduceri dinamice, suple și mobile, bazată pe criterii de eficiență economică, pentru creșterea operativității in dirijarea vieții economice, participarea largă a oamenilor muncii la luarea deciziilor, pentru folosirea din plin a potențialului material și uman al țării, în vederea progresului cit mai rapid al țăi'ii, creșterii continue a bunăstării poporului.Examinind modul în care au prins viață aceste măsuri, evidențiind.;, rezultatele pozitive dobindite — care s-au reflectat și prin îndeplinirea cu succes , a cincinalului 1966—1970 și a planului pe primii doi ani ai actualului cincinal — Conferința Națională a P.C.R. din iulie 1972 a apreciat, totodată, că în aplicarea acestor măsuri mal persistă o serie de lipsuri — ten

dințele unor ministere și centrale de a-și menține un aparat greoi, de a absorbi din unitățile componente cadre valoroase de specialiști necesari producției etc. — subliniind însemnătatea sarcinii de a se acționa cu toată fermitatea pentru lichidarea acestor neajunsuri.în acest spirit, ilustrînd consecvența cu care partidul nostru urmărește perfecționarea continuă a conducerii și organizării activității economice privită ca proces continuu, Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a. c. a evidențiat faptul că, deși s-au obținut rezultate pozitive in perfecționarea și simplificarea structurilor organizatorice, în apropierea conducerii de producție, în lichidarea centralismului excesiv, a unor paralelisme și verigi intermediare in conducerea activității economice, totuși în aceste domenii mai dăinuie încă serioase lipsuri și anomalii, generatoare de consecințe negative.în lumina indicațiilor Conferinței Naționale, plenara a adoptat hotă- riri de natură să asigure o repartizare rațională, cit mai economică, a funcțiilor de conducere, o serioasă, îmbunătățire a structuriLor- ganizatorice la nivelul ministerelor, cențfalelo? și organizațiilor economice. în acest, context se în-' scrie Decretul ,privind stabilirea normelor unitare de organizare a ministerelor și a celorlalte organe centrale de stat, dezbătut și adoptat zilele trecute de Consiliul de Stat. Decretul stabilește o reglementare unitară a diferitelor compartimente

pe cara le poate cuprinde, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, structura organizatorică a ministerelor și a celorlalte organe centrale, nomenclatorul funcțiilor de bază și numărul maxim al personalului pa diferite categorii.Tot pe linia măsurilor stabilite de plenara Comitetului Central, se va continua acțiunea de constituire a centralelor industriale și a celorlalte unități similare pe structura întreprinderilor celor mai reprezentative din componența lor. Se va asigura astfel o integrare efectivă a activității centralei și a întreprinderii de bază, eliminindu-se exercitarea in paralel a acelorași atribuții ; totodată, pentru a da posibilitate Întreprinderilor componente să-și concentreze întreaga atenție spre problemele nemijlocite ale activității productive, centralele — folosind un aparat restrîns și operativ — vor prelua și rezolva sarcinile legate de problemele cu caracter general ale intre-, prinderilor subordonate, îndeosebi cele legate de aprovizionarea teh- nico-materială, de contractarea și desfacerea producției, realizarea investițiilor, introducerea progresului tehnic.întreg acest, ansamblu de măsijrț este destinat să asigure o substanțială, profundă și multilaterală îmbunătățire a întregii activități a mecanismelor de conducere a vieții
(Continuare in pag. a V-a)
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Pentru înlăturarea urmărilor căderilor 
abundente de zăpadă și ale viscolului și 
asigurarea funcționării normale a unită
ților economice și aprovizionarea popu
lației, Comandamentul Central dispune :

1. — Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor și comitetele executive ale 
consiliilor populare, cu sprijinul cetățeni
lor și unităților militare, vor lua măsuri 
imediate pentru deblocarea triajelor gă
rilor și căilor ferate în vederea asigură
rii desfășurării normale a traficului fero
viar.

De asemenea, șe va trece imediat la 
deblocarea căilor principale de acces și 
a drumurilor naționale. La aceste acțiuni 
vor fi mobilizate unități militare, toți ce
tățenii apți de muncă din localitățile si
tuate de-a lungul acestor artere de cir
culație. în acest scop vor fi folosite toate 
utilajele de care dispun unitățile din in
dustrie, agricultură, construcții și trans
porturi.

Ministerul Apărării Naționale va dis
loca efectivele și mijloacele necesare 
pentru degajarea triajelor gărilor și căi
lor ferate și arterelor principale de cir
culație rutieră.

2. — Ministerul Energiei Electrice va 
lua măsuri pentru asigurarea alimentării 
continue cu energie electrică a tuturor 
instalațiilor și localităților și, în primul 
rînd, a unităților industriale, pentru buna 
funcționare a centralelor și rețelelor, evi
tarea avarierii liniilor de transport. Se 
vor organiza echipe de intervenție dotate 
cu utilaje de transport, scule și materiale, 
pentru repunerea rapidă în funcțiune a 
instalațiilor care au avut de suferit din 
cauza viscolului.

La centralele hidroelectrice se vor lua 
măsuri de supraveghere tehnică a bara-

unități vor lua măsuri energi- 
desfășurarea normală a pro- 
producție, în care scop vor 
deblocarea căilor de acces 
unitățile economice, aprovi- 

tehnico-materială, mijloacele

omandamentului Central pentru 
căderilor masive de zăpadă

jelor, degajare a căilor de acces și evi
tarea inundațiilor în centrale.

3. — Ministerele, conducătorii tuturor 
unităților economice și comandamentele 
din aceste 
ce pentru 
cesului de 
asigura : 
spre toate 
zionarea 
de transport și prezența la lucru a sala- 
riaților. Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe va iniția măsuri ferme 
pentru a sprijini întreprinderile indus
triale în aprovizionarea cu materii pri
me, materiale și combustibil.

4. — Comitetele executive ale consilii
lor populare, conducătorii de întreprin
deri și instituții vor lua măsuri imediate 
pentru folosirea rațională a combustibi
lului existent și asigurarea în continuare 
a aprovizionării cu cantitățile necesare 
continuării normale a activității. De ase
menea, se vor lua măsuri pentru asigu
rarea combustibilului necesar încălzirii 
locuințelor.

5. — Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor și comitetele execu
tive ale consiliilor populare vor lua mă
suri pentru buna aprovizionare a com
plexelor de creștere a animalelor și pă
sărilor și, în primul rînd, cu furaje și 
apă ; se vor lua măsuri pentru adăpos- 
tirea animalelor, buna funcționare a sta
țiilor de încălzire, îndeosebi în com
plexele avicole. Se vor debloca drumu
rile de acces către sere, solarii și răsad
nițe, se va curați zăpada de pe acoperi

șurile acestora și se vor asigura condiții 
pentru menținerea temperaturilor necesa
re evoluției corespunzătoare a vegetației.

6. — Ministerul Comerțului Interior și 
comitetele executive ale consiliilor popu
lare vor lua măsuri pentru aproviziona
rea neîntreruptă a populației cu produse 
alimentare, asigurînd folosirea și repar
tizarea judicioasă a cantităților de 
mărfuri existente în stoc. Laptele se va 
distribui cu precădere spitalelor, cămine
lor și creșelor de copii. Personalul unită
ților comerciale și cetățenii vor participa 
la deblocarea căilor de acces către de
pozite și unitățile comerciale, în vederea 
funcționării normale a acestora.

7. — în municipiul București, în alte 
municipii și orașe afectate de viscol, 
toți cetățenii sînt obligați să participe la 
curățirea zăpezii pe străzi, pe căile de 
acces la unitățile economice, comerciale 
și social-culturale în conformitate cu mă
surile stabilite de comandamentele lo
cale.

Toți cetățenii sînt obligați să curețe 
zăpada din fața imobilelor unde locu
iesc ; pentru evitarea pericolelor de 
accidentare, se va înlătura zăpada de pe 
acoperișurile clădirilor.

8. — Pînă la restabilirea condițiilor 
normale de circulație, se interzice circu
lația pe drumurile publice și pe străzile 
orașelor a autoturismelor proprietate so
cialistă sau personală. Pentru transportul 
persoanelor, unitățile socialiste vor folosi 
mijloace de transport cu dublă tracțiune 
sau mijloacele de transport în comun. Mi
nisterul de Interne va asigura ducerea la 
îndeplinire a acestei prevederi.

Comandantul Suprem al forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN ÎNFRUNTAREA CU INTEMPERIILE, 
ACȚIUNI ENERGICE, REZULTATE BUNE 

Aseară, la ora 23, 
ni s-a comunicat din:

BUCUREȘTI
• La acțiunea de deszăpezire au participat peste 

128 000 de salariați, la care s-au adăugat mii și mii 
de cetățeni din cartiere, militari, elevi, studenți.

• Au acționai, de asemenea, peste 600 de uti
laje aie salubrității municipale, la care s-au adău
gat mijloacele mecanice ale unităților militare și ale 
unor întreprinderi.

Au . fost deblocate toate traseele de transport în 
comun, cu excepția cîtorva linij. Circulația se des
fășura într-un ritm apropiat de cel normal.

Au fost deszăpezite căile de acces către depozi
tele de alimente și materiale, unitățile industriale, 
spitale, crețe și cămine.

• Se apreciază că joi parcul mijloacelor de trans
port în comun va crește la 550 de trenuri de tram
vai, 410 troleibuze și circa 1 000 autobuze.
ARGEȘ

• in județul Argeș, circulația era afectată astăzi, 
în jurul orei 10, pe circa 70 de trasee. Spre aceste 
puncte a fost concentrată atenția tuturor comanda
mentelor locale. Ca urmare, acum, cînd transmit, 45 
dintre aceste trasee au fost redate circulației total 
sau parțial. Lucrul continuă.
BRĂILA

• In municipiul Brăila, efectivul forțelor antrenate 
in acțiunea de deszăpezire însumează 20 000 de 
oameni, numeroase buldozere, gredere și tractoare

Șl
v>.

cu lamă. La sate, peste 30 000 de țărani coopera
tori au lucrat în cursul zilei la desfundarea căilor 
de acces către sectoarele zootehnice, pentru asigu
rarea cu hrană a animalelor.
DOLJ

o Datorită măsurilor deosebite întreprinse pe Re
gionala Căi Ferate Craiova, cu toate greutățile în
tâmpinate din cauza zăpezii abundente, importante 
garnituri de mărfare destinate industriei au circulat 
în bune condiții. Astfel, la Combinatul chimic din 
Turnu-Măgurele aprovizionarea cu materii prime a 
decurs normal, a|ungînd la destinație 145 de va
goane, cu peste 3 000 tone minerale.
GALAȚI

• In cursul după-amiezii, în municipiul Galați și în 
incinta combinatului siderurgic au participat la des
zăpezire peste 33 000 de oameni și circa 180 de uti
laje.
TELEORMAN

_ « Principalele artere din orașele Alexandria, Ro
șiorii de Vede și municipiul Tr. Măgurele — peste 
30 de km — au fost redate circulației. Au participat 
la lucrări peste 13 000 de cetățeni.

o Au fost redate circulației șoselele Alexandria — 
Drăgănești-Vlașca, Alexandria — Tr. Măgurele, 
Alexandria — Țigănești, Alexandria — Plosca, Dră- 
găneșfi-Vlașca — Botoroaga. Se lucrează fără în
trerupere.
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Oameni la datorie. Exemple de înaltă conștiință cetățe

nească. Acțiuni energice ale organizațiilor de partid din 
uzine și de la sate, de pe șantiere și din instituții... lată știri 
pe care le-am primit la redacție în tot cursul zilei de ieri. 
Pulsul unei activități febrile — replică la vitregia naturii. 
Faptele de mai jos, alături de nenumărate altele, exprimă

răspunsul însuflețitor al celor maî larcji mase la comanda
mentele stării de necesitate decretate in importantele docu
mente pe care le publicam la pagina I. în centrul preo
cupărilor generale : asigurarea ritmului viu, neîntrerupt al 
producției ; măsuri pentru o bună aprovizionare atît teh
nico-materială, cît și cea destinată populației; condiții pen
tru o prezență normală la toate posturile de lucru. 7

•••OSTAȘNaționale a de dislocare, a unor etec-
II

...MUNCITORIIIeri întreprinderile bucureștene și cele din alte localități afectate de intemperii au desfășurat o activitate productivă normală. Măsurile operative, energice luate in cursul zilei de ieri constituie o garanție că și în continuare activitatea întreprinderilor se va desfășura în condiții bune. Consemnăm, pe scurt :
Oameni și fapte—replici energice

la zăpadă și viscol
0 S-a>u constituit numeroase echipe operative care urmăreso descongestionarea căilor de acces — șosele, căi ferate — în întreprinderi, pentru asigurarea aprovizionării teh- nico-materiale și livrării producției.® în vederea unei bune desfășurări a aprovizionării cu materii prime și materiale a locurilor de muncă s-au mobilizat importante mijloace tehnice și personalul tehnico- administrativ și funcționăresc pentru deszăpezirea suprafețelor din incinta întreprinderilor.
0 Pentru salariații care nu au părăsit uzinele în aceste zile, cu deosebire pentru navetiști, s-du creai condiții corespunzătoare de cazare.
0 Pentru suplinirea celor care din cauza timpului nefavorabil nu s-au putut prezenta la lucru, la fabrica de încălțăminte „Pionierul", ca și în alte unități industriale, personalul T.A. și funcționăresc a lucrat efectiv în secțiile de producție.
o Comitetele de partid ale celor opt sectoare din Capitală stabilesc Ia fata locului, împreună cu conducerile întreprinderilor și forurile de resort, măsurile ce se impun pentru desfășurarea normală a producției.
0 în majoritatea întreprinderilor se lucrează in schimburi prelungite.

*
0 Pe platforma Combinatului siderurgie din Galați, cei aproape 30 000 de constructori și siderurgiști și-au desfășurat activitatea de producție normal, prezența la lucru fiind cu toate condițiile improprii, 3proape dc sută la sută.
O La Combinatul chimic din Craiova, unde se lucrează în trei schimburi complete, toate cele 24 de fabrici și instalații au lucrat la parametrii normali. In ultimele 24 de ore, pe poarta combinatului1 ■ait\ieșit<:290'va-3 w .... .........goane cu îngrășăminte chimice des- anevoios din cauza înzăpezirii dru- tinate agriculturii. murilor de munte.

e La Combinatul pentru fibre artificiale din Brăila, unde era urgentă nevoie de leșie, Direcția căilor ferate a pregătit o garnitură specială care a adus 18 cisterne cu leșie de la Borzești. .
e Zeci și sute de muncitori de pe platforma industrială a Slatinei au solicitai să-i înlocuiasoă pe cei care nu au putui veni Ia lucru.
0 Serios afectată de starea vremii, Fabrica de ulei din Slobozia și-a reluat ieri activitatea,
o Muncitorii de la Combinatul de celuloză și hirtie din Călărași au asigurat funcționarea fără întrerupere a instalațiilor, deși benzile transportoare mecanice au fost distruse de viscol.
C Pe șantierul Combinatului de Îngrășăminte azotoase din Slobozia, cu toate condițiile grele, nu au fost întrerupte probele tehnologice.• In zona Boldești, viscolul a a- variat citeva sonde. Echipele de intervenție au lucrat toată noaptea la sondele 105, 825 și parcul de pompare 709. Dimineața, avariile erau remediate.« Mizilul era, ieri, încă izolat Toți navetiștii din întreprinderile orașului au fost cazați în internatele școlilor și liceelor.
0 După cum ne informa tovarășul Ion Paraschiv, primul secretar al comitetului municipal de partid Ploiești, unitățile industriale din raza orașului au funcționat normal, res- pectîndu-se în mare măsură graficele de livrări a produselor pentru beneficiarii din țară și externi.
0 La Uzinele chimice din Valea Călugărească se înregistrează tăți în producție datorită lipsei materiilor prime,
0 In județul Argeș, aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor decurge normal. Doar în întreprinderile forestiere din Rucăr și Curtea de Argeș activitatea se desfășoară.

greu-

O DEVIZĂ’ A DATORIEI

Nimeni nu pleacă

...Ț Ă R A N 11
O atenție deosebită se acordă, in HOTĂRÎREA COMANDAMENTULUI CENTRAL PENTRU ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR CĂDERILOR MASIVE DE ZĂPADĂ ȘI ALE VISCOLULUI, măsurilor ce trebuie luate în domeniul agriculturii. Astfel, articolul 5 a! hotărîrii prevede măsuri speciale pentru două sectoare importante : ZOOTEHNIA și COMPLEXELE DE SERE, SOLARII ȘI RĂSADNIȚE. Iată mai jos citeva dintre relatările redactorilor și corespondenților noștri referitoare la activitatea din aceste domenii.

„De trei zile n-au plecat acasă,
au păzit serele!"

0 întreprinderea de sere din Popești, Aici, în apropierea Capitalei, în contrast cu viscolul și cu nămeții de cite 3 metri, sub acoperișul de sticlă întins peste 142 de hectare este căldură suficientă, legumele sînt în afara oricărui pericol. Au fost necesare însă multe eforturi pentru aceasta. în noaptea de duminică spre luni s-a dat alarma : zăpada cădea grea peste sere. Au intervenit toți lucrătorii serei, înlocuind sticla cu plăci fibrolemnoase. „De trei zile nu au plecat acasă — ne declara tov. Nicolae Ridiche, directorul întreprinderii. Au lucrat și lucrează fără întrerupere Gh. Tănase, inginer mecanic, Constantin Căzăceanu, inginerul cu termoficarea, muncitorii C. Ștcfanache, A. Enașcu și alții.
0 Craiova. Aici, pe cele 200 ha de sere s-a dublat cantitatea de căldură. evitîndu-se astfel depunerea zăpezii. Ca urmare, pină acum

au fost expediate 400 traveți.0 Smirdan, județul serele de aici a fost temperatură optimă datorită sprijinului acordat de furnizorul energiei calorice — Combinatul siderurgic Galați.
0 Fetești, județul Ialomița. Aici, ca urmare a lipsei de măsuri energice. a fost deteriorat un hectar de solarii acoperite cu polietilenă. în același județ au avut de suferit so- Iariile C.A.P. Ceacu și Ciochina.Pentru a se evita asemenea situații păgubitoare, amintim că Centrala de producție, valorificare și industrializare a legumelor și fructelor recomandă, în spiritul recentei hotărîri, ca in toate serele și solarii- Ie încălzite să se asigure o temperatură de peste 18 grade, care să permită topirea zăpezii de pe acoperișuri.

Apărind mieii de... zăpada mieilorIată citeva dintre măsurile, inițiativele luate de organele și organizațiile de partid, de conducerile unităților agricole pentru protejarea fondului zootehnic, pentru producții normale.
0 în județul Ialomița, din inițiativa comitetului județean de partid, importante forțe lucrează la deszăpezirea drumurilor și la transportul furajelor.
0 Acțiuni de întrajutorare au fost organizate și în județul Ilfov. Astfel, pentru încălzirea maternităților de scroafe și a halelor de creștere a tineretului porcin de la complexele

Ministerul Apărării luat măsuri operative în raport de urgentă, tive militare și a mijloacelor necesare pentru degajarea triajelor, gărilor și căilor ferate și a arterelor principale de circulație rutieră. Potrivit unui plan, pus de acord cu Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, au fost constituite detașamente de militari înzestrate cu autoșenilete de mare putere, buldozere, autocamioane etc., care s-au deplasat în locuri greu încercate de viscol și căderi de zăpadă. Astfel, alături de oameni ai muncii, numeroși militari lucrează la deszăpezirea unor importante căi rutiere : București — Pitești — Craiova ; București — Giurgiu ; București — Alexandria — Turnu-Măgurele ; Bucu-

reștl — Ploiești ; București — Urzi- ceni — Slobozia — Vadu Oii ; Brăila — Galați ; Galați — Focșani ; Galați — Tecuci ; Tecuci — Mărășești etc. -De asemenea, detașamente de militari își aduc contribuția la degajarea triajelor gărilor București Nord, Chitila, Craiova, a stațiilor de pe linia de centură și a altora. Unitățile militare participă din plin la transportul produselor alimentare Ja centrele comerciale, înlăturarea unor avarii, acordarea de ajutor cerut de unități economice și populație.Și militarii din aparatul Ministerului da Interne acționează cu hotărîre in sprijinul populației pentru grăbirea înlăturării consecințelor căderilor de zăpadă.Pe căile de acces în București șt pe șoselele naționale din județele

Galați. Și in menținută otone de cas-

Cale liberă I Ostașii s-au aflat in linia întîi a acțiunilor da normalizară 
a circulației feroviara

Dîmbovița,Ilfov, Olt, formațiuniArgeș, Brăila, Buzău, Dolj, Galați, Ialomița, Prahova și Teleorman, de circulație, Împreună cu șefii posturilor de miliție, însoțesc agregatele de deszăpezire și asigură fluența cu prioritate a mijloacelor de transport în comun, a transportului de alimente și autoambulanțelor.Totodată, detașamente ale trupelor de securitate lucrează la deszăpezirea unor căi de acces și gări feroviare.Pretutindeni, însuflețiți de dorința de a îndeplini integral și la un înalt nivel calitativ sarcinile încredințate de comandantul suprem al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, militarii noștri răspund prompt, făcîndu-și cu abnegație patriotică datoria. (Agerpres)
ȘI-A ÎNDEPLINIT 

MISIUNEADeși mai puțin sesizabilă, aviația utilitară constituie, in aceste zile, o prezență activă in lupta pe care milioane de oameni o desfășoară împotriva urmărilor viscolului. In condițiile unor rafale puternice de vînt, elicopterul YR-Ema, comandat de Anton Olaru, a decolat totuși de pe aeroportul București-Băneasa. Misiunea : controlul, în condiții de vizibilitate foarte redusă, și comunicarea urgentă a constatării unor eventuale defecțiuni depistate pe traseul rețelelor de Înaltă tensiune din zona București— Giurgiu — Oltenița, Călărași — Mangalia — Constanta — Slobozia. Colaborarea între aviatori și energeticieni avea să-și dovedească eficiența după primele ore de zbor. Procentul de avariere a magistralelor electrice a scăzut simțitor. (Agerpres)
...ÎNTREAGA POPULAȚIE

Gheorghe Calciu, directorul I.A.S. Adunații Copăceni, județul Ilfov, concomitent cu acțiunile privind deszăpezirea și furajarea suplimentară a vacilor s-au luat măsuri pentru livrarea imediată a laptelui. Acțiuni similare au fost întreprinse la complexul de vaci al I.A.S. Șendreni, județul Galați, la I.A.S. Lehliu, județul Ialomița (unde ș-au luat măsuri pentru prelucrarea pe Ioc a laptelui) și la Blejești, Toporu și Alexandria, județul Teleorman, unde s-a ' organizat supravegherea permanentă, zi și noapte, a fermelor zootehnice de către specialiștii și condu-lintercooperațiste Izvoarele și Izvorul cătorîj unităților respective.

Decretul Consiliului de Stat cu privire la instituirea stării de necesitate — situație impusă de abundența zăpezii căzute în ultimele zile, de gravitatea consecințelor ei — stabilește că fiecare cetățean este obligat să participe cu toate forțele, în orice moment, la chemarea comandamentelor locale, pentru înlăturarea zăpezii și a efectelor produse de aceasta, pentru normalizarea grabnică a întregii activități economico-sociale. Este vorba în același timp de un examen al conștiinței civice, de o strălucită probă a coeziunii și a hotărîrii de a înfrunta intemperiile, răspunde cu hotărîre comandamentului, tot află la datorie.în . raidul nostru de
Tot poporul la dispozițiile poporul se

de proiectări pentru automatizări a acționai cu spirit de inițiativă, orga- nizlnd participarea prin rotație, din două în două ore, a unor grupuri de salariați ia eliminarea crustei de gheată și darea în stare de funcționare a Căii Floreasca, pe o porțiune de 2 kilometri. Seara, la ora 20, odată cu încheierea activității „ultimului schimb", pe acest tronson circulația se desfășura ca In zilele bune. în altă parte a Capitalei, pe bulevardul Baba Novac, in tot cursul zilei de ieri salariații compartimentului tehnico-administrativ de la întreprinderea Optica Română au înlăturat — de la bordură la bordură — zăpada și gheața de pe o bună parte a șoselei Cățelu și a bulevardului sus-amintit. Spiritul civic, gospodăresc, al cetățenilor ne-a produs o bună impresie și pe strada Cobălcescu. Aici, cetățenii deschiseseră un adevărat șantier: cu mic, cu mare, înlăturau zăpada de pe stradă, de pe acoperișurile caselor. Asemenea acțiuni de strictă necesitate și urgență am mai intilnit și pe străzile Popa Nan, Gutemberg, Chopin ș.a.

în decursul zilei, alte zeci de mii de locuitori ai Capitalei, salariați ai unor instituții centrale, studenți și elevi au thtregit rindurile celor aflați în lupta cu troienele. Practic, pînă spre seară, aproape întreaga populație a Capitalei aptă de muncă și-a unit eforturile pentru normalizarea circulației, a vieții urbane. Cetățenii Bucu- reștiulul, ajutați de echipe speciale de lucrători, au acționat de-a lungul unor artere de circulație care au însumat 1300 km, înlăturind de pe părțile carosabile un milion m.c. de zăpadă. în decurs de 24 de ore, au fost deversate, în riul Dîmbovița, circa 100 000 tone de zăpadă. Dar stratul de zăpadă care acoperă Capitala este încă gros. De aceea, populația orașului va continua munca șl in zilele următoare, întreaga acțiune de deszăpezire desfășurindu-se pe baza unui plan minuțios Întocmit de comandamentul local.Și în celelalte localități — aflăm din relatări ale corespondenților noștri — cetățenii participă cu forțe masive la înlăturarea efectelor înză- pezirii.

în: raidul nostru de Ieri, pe străzile Capitalei, am întîlnit grupuri masive de cetățeni care, cu lopeti, tirnăcoape, răngi, înlăturau zăpada, crusta de gheață de pe partea carosabilă a principalelor artere de circulație, eliberau gurile de scurgere ale canalelor etc. Astfel, din primele ore ale dimineții de ieri, organizația de partid și conducerea Institutului

ț * V*—* — * v* v v* * ’ *se transportă combustibilul necesai- cu săniile de la stațiunile de mecanizare a agriculturii. La fel, la complexele de la Răsuceni, Sohatu, Tă- mădău și Jilavele se fac eforturi pentru asigurarea neîntreruptă a furajelor combinate.
0 Din alte județe primim vestea că militari ai forțelor noastre armate au înfruntat eroic viscolul, restabilind situația normală în zeci de unități și ferme zootehnice. Astfel, îngrijitorii și specialiștii complexelor intercoo- peratiste de creșterea porcilor de la Mărlinești și Vînători, județul Vran- cea, adresează calde mulțumiri militarilor care i-au ajutat să transporte furajele necesare cu ajutorul unor mijloace tehnice moderne. Sprijinul militarilor este deosebit de prețios și la complexul intercooperatist de creșterea porcilor de la Dedulești, județul Brăila, unde furajele se aduc de la Fabrica de nutrețuri combinate Urleasca.
0 O serie de măsuri speciale au fost luate și în unitățile agricole de stat. Astfel, după cum ne relata ing.

0 în această perioadă, o atenție deosebită se acordă mieilor, ținînd seama de numărul mare al acestora și de adăposturile mai simple șl mai friguroase ce le sînt destinate. De pildă, în județul Tulcea, la I.A.S. Sarlnasuf și în Nalbant, la turmele de oi mai izolate, au fost repartizate forțe de sprijin suplimentare.
pină nu-i sosește schimbul
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Măsuri speciale pentru buna funcționare a serviciilor

fiii

La uzina „23 August" din Capitală ne-a fost practic imposibil — în dimineața zilei de ieri — să discutăm cu cineva din conducerea întreprinderii. Toți, în frunte cu directorul general al uzinei, se aflau, încă din primele ore ale dimineții, în diferite sectoare de fabricație, acolo unde în aceste zile se acționează hotărît, pentru ca producția să se desfășoare ritmic, normal, conform prevederilor maximale ale planului pe acest an.— Ce măsuri s-au în continuare, să se ritm de lucru 7— A fost creat la un comandament menit să coordoneze întreaga activitate in toată această perioadă — ne-a spus loan Rusu, membru In comitetul de partid al uzinei. Comandamente asemănătoare au fost constituite și la nivelul fiecărei secții, in toate cele trei schimburi, pentru a interveni operativ dacă în procesul de producție survin anumite dereglări. Forțe importante au fost destinate deszăpezirii de urgentă a depozitelor și rampelor de descărcare și a căilor de acces către secțiile dc producție. Au fost, de a- semenea, repartizate fiecărei secții mașini și tractoare care să transporte materiile prime și materialele necesare de la depozit la sectoarele de producție. în permanență, în fiecare schimb este asigurată asistența tehnică calificată din partea cadrelor da conducere din uzină. De asemenea, s-au constituit echipe de lăcătuși și electricieni eare să înlăture cu maximum de operativitate orice defecțiune apărută în funcționarea mașinilor și utilajelor.— în uzină lucrează șl mulți navetiști. Ce se prevede în legătură cu prezența lor normală Ia lucru ?— Toți muncitorii au hotărit să nu părăsească locul de muncă pină e*

nu le sosește schimbul, predarea lucrului făcîndu-se din mers. Considerăm că' prin măsurile luate — privind aprovizionarea și cazarea navetiștilor — sînt asigurate toate condițiile pentru ca producția să se desfășoare în mod normal, infăptuin- du-ne astfel cu succes angajamentele asumate în întrecerea socialistă.
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de 65 de autocamioa
ne de mare capacitate 
transportau, de la 
Piatra Neamț, var 
pentru Combinatul 
siderurgic din Galați, 
materie primă nece
sară funcționării fur
nalelor. Cum s-ar 
spune, in focul mari
lor furnale, întețit a 
doua zi, avea să se 
incorporeze ți flacăra 
neobosită a celor din 
eșaloanele de desză
pezire.

Dimineața 
găsească pe 
comuniști 
cu autoforezele 
șoseaua curată, dind 
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de salut pe care 
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o Au fost organizate echipe me- dico-sauitare, dotate cu truse de urgență, care acționează în zonele izolate pentru depistarea îmbolnăvirilor și acordarea primului ajutor. Ele sint sprijinite de activul de Cruce Roșie și grupele sanitare.
0 Pentru bolnavii aflați în evidență specială, nedeplasabili, precum și pentru copii și gravide, se va asigura o supraveghere medicală activă (vor fi vizitați de medic sau personal mediu, fără chemare), în unitățile sanitare și în secțiile acestora s-au luat măsuri pentru întărirea echipelor de gardă.
0 Pentru prevenirea accidentelor la naștere se vor spitaliza gravidele la apariția primelor semne de Începere a travaliului. Se vor asigura suplimentar condiții de naștere în unități sanitare, pentru a face față oricăror solicitări. Sugarii, copiii nou-născuți și lehuzelș nu vor fi externați decît dacă există asigurate condițiile de transport

(autosanitare) și de locuit corespunzătoare.• Se va asigura în permanență un stoc suplimentar mente, antibiotice, singe, substitu- ienți de plasmă, lapte praf, alimente dietetice pentru copii ; se vor folosi medicamentele existente in trusele de urgență. De asemenea, se impune un control riguros al condițiilor de igienă, al aprovizionării cu apă, al igienei alimentelor.• In mod excepțional unitățile farmaceutice vor putea elibera, fără prescripție medicală, medicamente prevăzute în ordinul ministrului sănătății nr. 271/1972, anexele 1 și 2 (afară de produsele stupefiante). Medicamentele eliberate în aceste condiții nu vor putea depăși dozele uzuale pentru trei zile. S-a dispus asigurarea permanenței de zi și noapte in farmacii.Sș interzice în această perioadă navetismul personalului medical.

normală, conform consumului planificat, de circa 15—20 de zile. Menționez că in acest răstimp industria furnizează în continuare asemenea produse. Așa că nu sînt motive de îngrijorare. Totuși, pentru a evita și, mai ales, pentru a diminua consecințele eventualelor dereglări s-au luat o serie de măsuri speciale : a) transportarea cu prioritate a pîinii (in funcție de cerințele populației) la toate centrele'la care se poate pătrunde, la unitățile imobilizate ur- mind a se afișa adresa celor mai a- propiate magazine care desfac "pîi-

ne ; b) aprovizionarea magazinelor cu carne și preparate din carne și după ora închiderii ; c) repartizarea mai judicioasă a mărfurilor pe zone ; d) vînzarea chiar din mașinile imobilizate sau care nu pot ajunge pină la magazine a unor mărfuri (in special piine) ; e) asigurarea aprovizionării. cu produse de panificație ți gustări (prin organizațiile comerciale, de alimentație publică și a can- tinelor-restaurant) a muncitorilor care lucrează după orar prelungit și două schimburi, a navetiștilor care au fost cazați în Capitală.
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APROVIZIONAREA POPULAȚIEI
9

Peste 700 de utilaje — autoțoreze, turboforeze, buldozere, antogredere, -tractoare cu lame și alte utilaje sînt concentrate pe toate drumurile ce pornesc din Capitală, pentru a degaja troienele care în multe locuri depășesc grosimea de un metru. S-a acordat prioritate traseelor pe care au fost blocate autobuze, în special pe drumurile ce leagă Bucureștiul de Oltenița, Giurgiu, Alexandria, Urzi- ceni, Slobozia, vitale pentru asigurarea aprovizionării Capitalei, cit și pentru deplasarea salariaților navetiști. O importantă concentrare de mijloace tehnice de deszăpezire s-a făcut pe drumurile din sudul Moldovei spre Galați. (Drumul calcarului de la Piatra Neamț-Bacău-Adjud- Mărășești-Tecucl-Galați).

Mii de ceferiști, alți oameni ai muncii, cu sprijinul ostașilor armatei noastre, au lucrat in cursul după- amiezii la înlăturarea cantităților mari de zăpadă care au blocat parțial depourile, triajele, stațiile și complexele feroviare aparținînd direcțiilor Craiova, în Gara neasa și pitalei, precum și nicipiile Ploiești și Craiova, de pildă, 
Ia această acțiune adus contribuția, alături de lucrătorii căilor ferate și populației — peste 5 000 de militari. Exemple asemănătoare au fost consemnate în stațiile Roșiori de Vede, Caracal, Piatra Olt, Pitești, Mărășești, Adjud, Bărboși, Galați și Tecuci.După ședința de ieri a Comandamentului Capitalei pentru înlăturarea urmărilor căderilor masive de zăpadă și ale viscolului ne-am adresat tovarășului Toma Albuleț, directorul general al Direcției Generale Comerciale a municipiului ;

— Vă solicităm o scurtă discuție pa tema aprovizionării populației.— în magazine și în depozite există stocuri suficiente de produse do cerere curentă (ulei, zahăr, paste făinoase, făină, pline, cartofi etc.), care pot asigura o aprovizionare
PATRU IMAGINI, DIN MIILE, ASEMĂNĂTOARE 
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licențele noastre peste hotare
UN PORTOFOLIU REMARCABIL face necesară 

mai multă străduință și pricepere pentru 
o valorificare la un nivel net superior

în contextul genera! al politicii Republicii Socialiste România de a promova o largă colaborare internațională pe multiple planuri, schimburile comerciale și cooperarea economică și tehnico-știin- țifică cu țările socialiste — atît cu cele membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cit și cu celelalte — ocupă un loc de primă importantă. Despre dezvoltarea relațiilor noastre economice cu țările socialiste ne vorbește tovarășul VIOREL VLAD, director terior. in Ministerul Comerțului Ex-

Exportul de Inteligență s-a Impus In lume, în ansamblul schimburilor comerciale și cooperării tehnico-științifice internaționale, ca una dintre cele mai eficiente forme ale exportului. Acest gen de export — licențe, invenții ș.a. — foarte bine cotat pe piața externă, este deosebit de eficient, avînd un curs de revenire înalt. în asemenea condiții, devin actuale, au o deosebită stringentă întrebările : Cum se dezvoltă exportul de inteligentă tehnică românească ? Cit de mare este contribuția acestuia la îmbunătățirea sistematică a eficienței schimburilor țârii noastre cu străinătatea ?— Această activitate de export este relativ nouă pentru întreprinderile de comerț exterior — aprecia Dumitru Ghenea, director în Ministerul Comerțului Exterior ; totuși, nu se bucură de suficientă atenție, atît la nivelul unor ministere, cît și într-o serie de întreprinderi de comerț exterior. în mod cu totul nejustificat, exportul de licențe, de invenții este lăsat pe planul doi.Ce înseamnă oare „planul doi" ? Nimic altceva decît trecerea la periferia preocupărilor a exportului de inteligență. Această situație este relevată și de numărul mic de contracte încheiate în ultimii șase ani pentru comercializarea unor licențe românești peste hotare. Se prevede o înviorare a acestei activități ? Din păcate, nu. în 1972 s-au perfectat 3 contracte pentru exportul unor licențe, iar pentru acest an, deocamdată, nu s-a încheiat nici un contract. Unii dintre factorii de răspundere cu care am discutat (de la Oficiul de stat pentru invenții și mărci. „Industrial-import") susțin că nu numărul contractelor ar... fi im-, portant, ci valoarea acestora. Dar și această valoare este mică, mult prea mică pentru a constitui un argument care să justifice menținerea actualei stări de lucruri în domeniul exportului de inteligență. Atunci care sînt adevăratele cauze ale acestei situații ?— în actuala formă organizatorică — aprecia ing. Elena Bedivan, șef de sector la Oficiul de stat pentru invenții și mărci — activitatea de valorificare peste hotare a „inteligenței" specialiștilor noștri nu poate da rezultatele scontate. Pentru stimularea exportului de licențe românești ar fi necesară înființarea unei întreprinderi specializate de comerț exterior.

Oare aceasta să fie adevărata cauză ? Ne îndoim ! De altfel, specialiștii din cadrul Ministerului Comerțului Exterior, ca șl din unele întreprinderi de comerț exterior sint de părere că actuala formă de organizare constituie un cadru adecvat pentru desfășurarea exportului de licențe în bune condiții. Să adîncim deci analiza. Problema care se pune este : dispunem de un portofoliu de licențe, de invenții, capabil să trezească Interesul partenerilor comerciali de peste hotare ?— Portofoliul de licențe oferit la export este destul de bogat — ne relata Victor Surugiu, director adjunct la „Industrial-import". Partenerii străini manifestă un real interes pentru achiziționarea de licențe sau de brevete de invenții. Instalația de regenerare a uleiurilor, tehnologia de fabricare a biosti- mulatorilor pentru plante și animale, tratarea suprafețelor metalice sînt doar cîteva din licențele românești bine apreciate de firmele străine. Totuși, valorificarea la export a a- cestui portofoliu nu poate avea loc în cele mai bune condiții, deoarece unele din ideile valoroase tehnice sau științifice sînt menținute doar în faza de idei, nefiind duse nici pînă ia stadiul de prototip.Adevărul este că o idee tehnică sau științifică, oricît de valoroasă ar fi, nu poate să devină obiectul unor contracte comerciale externe, atît timp cit nu este susținută de rezultatele practice ale aplicării acesteia. Iată deci că nevalorificarea rapidă în practică a licențelor sau invențiilor, menținerea in sertare a ideilor valoroase impietează și asupra exportului acestora. La aceste neajunsuri se adaugă insuficienta calificare și specializare a cadrelor care lucrează în domeniul exportului de licențe (de fapt, nu există vreo formă de calificare a acestora), cunoașterea insuficientă a cerințelor pieței externe (situație datorată și lipsei de sprijin în acest domeniu' din partea agențiilor economice române . din străinătate) ș.a. — toate acestea du- cind, în final, la obținerea unor rezultate nesatisfăcătoare. mult sub posibilitățile și cerințele exportului de licențe, brevete ș.a.Pornind de la starea de lucruri existentă în acest domeniu, se pune întrebarea : ce trebuie întreprins pentru valorificarea peste hotare a inteligenței românești, pentru ca a- ceastă formă de export să-și ocupe locul cuvenit în ansamblul activită-

ții de comerț exterior a țării noastre ? Din discuțiile cu factorii de răspundere din acest s-ector de activitate au rezultat cîteva direcții de acțiune principale :
e îmbogățirea neîntîrziată a portofoliului de licențe care pot fi oferite la export ;• susținerea practică a Ideilor din acest portofoliu prin valorificarea lor pină in faza de prototip sau in- stalațle-pilot ;• studierea complexă și permanentă a pieței externe, menținerea unui contact strîns cu firmele străine interesate — eventuale partenere ale unor contracte viitoare ;• elaborarea unei metodologii u- nice pentru efectuarea operațiunilor de export de licențe și brevete (în momentul de față există o mare eterogenitate din acest punct de vedere, ceea ce duce la întîrzieri în ofertare, contractare, livrare).Există, desigur, și alte modalități de acțiune în acest domeniu. Important este ca aceste posibilități să fie fructificate operativ, pentru sporirea rapidă a volumului exportului de licențe și brevete și creșterea ponderii, a eficientei acestuia în activitatea de comerț exterior a tării noastre.

Dan CONSTANTIN

PROSPECT COMERCIAL„MAȘINEXPORT" „RIFIL"

România a încheiat a- eorduri comerciale de lungă durată, pe o perioadă corespunzătoare actualului cincinal, cu R.P. Albania, R.P. Bulgaria, R.P. Chineză, R.S. Cehoslovacă, R.P.D. Coreeană, R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. Ungară, U.R.S.S. și R.S.F. Iugoslavia. Conform acestor acorduri, volumul schimburilor urmează să crească în perioada cincinalului cu circa 50 Ia sută față de cei cinci ani anteriori. Pe baza acordurilor de durată, anual se încheie protocoale comerciale cu fiecare țară în parte, cu scopul de a preciza mai detaliat sortimentul mărfurilor care fac obiectul schimburilor în anul respectiv, ca și alte condiții privitoare la efectuarea livrărilor. în urma protocoalelor comerciale inche-iate de țara noastră cu celelalte țări socialiste pe a- nul 1973,- s-a ajuns la un volum de schimburi mai mare cu peste 16 la sută față de cel realizat în a- nul 1972 și cu circa 17 Ia sută mai mare decît prevederile inițiale ale acordurilor de durată pe acest an.Țările socialiste furnizează o mare parte din materiile prime, materialele și utilajele de care țara noastră are nevoie pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a economiei. Astfel, țările socialiste constituie principalii furnizori de cocs (U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia și R.P. Chineză), cărbuni cocsifi- cabili (U.R.S.S., Cehoslovacia și Polonia), minereu

de fier (U.R.S.S.), bauxită (R.S.F. Iugoslavia și R.P. Chineză), bumbac (U.R.S.S. și R.P. Chineză), metale neferoase (R.P. Chineză,

schimburilor comerciale convenite.O modalitate de promovare a schimburilor economice cu țările socialiste o reprezintă cooperarea in producție și tehnico-ști- ințifică. în această ordine de idei este de subliniat rolul activ pe care îl au comisiile mixte, intergu- vernamentale de colaborare economică. Astfel de comisii mixte funcționează în relațiile cu : R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.P.D. Coreeană, Cuba, R.D. Germană, R.P. Polo-

se inde rășlnoase la Ust-llln, In Uniunea Sovietică.Cu R.S. Cehoslovacă realizează o cooperare producția de subansamblepentru tractoarele de 65, 80 și 100 CP, iar cu R.P. Ungară — pentru fabricarea de piese și subansamble pentru autocamioane. Cu R.P. Bulgaria s-a convenit realizarea in comun a noi linii de înaltă tensiune pe teritoriul țării noastre pentru tranzitarea energiei electrice din U.R.S.S. către această țară. în același scop, se află

(oU@m auUatenl^
anting

avantaj reclpm
R.P.D. Coreeană, Bulgaria și Cuba), celuloză (R.S.F. Iugoslavia și U.R.S.S.), zahăr (Cuba) ș.a. La rîndul său, România livrează a- cestor țări prietene o serie de produse, cum ar fi produse petroliere, chimicale, produse ale industriei lemnului, materiale de construcții, produse siderurgice ș.a.Cresc, de la an la an, livrările reciproce de echipament industrial și de instalații tehnologice complexe. Astfel, în anul 1973, protocoalele comerciale încheiate de tara noastră prevăd, atît la import cit și la export, livrări de utilaje care, pe ansamblul relațiilor cu țările socialiste, dețin o pondere de circa 42 la sută din totalul

nă, U.R.S.S., R.P. Ungară și R.S.F. Iugoslavia. în luna decembrie 1972 a fost înființată o astfel de comisie și pentru relațiile cu R.D. Vietnam.Exemple de acțiuni de colaborare și cooperare convenite in cadrul sesiunilor acestor comisii sînt nenumărate. Dintre ele amintesc cooperarea privind participarea țării noastre la lărgirea capacităților de producție pentru materii prime feroase în U.R.S.S., în vederea majorării livrărilor de astfel de materii prime către România. Totodată, România participă, alături de alte țări socialiste, la construirea unui mare combinat pentru fabricarea celulozei papetare din lemn

în curs de construcție, pe teritoriul țării noastre, o conductă pentru tranzitul gazelor. Realizarea în comun a marelui obiectiv energetic pe Dunăre, la Cioara-Belene. va da noi dimensiuni colaborării economice între România și Bulgaria. Cu R.D. Germană se cooperează în producția de obiective foto, cit și în producția de mașini-unelte de filetat interior. Cu R.P. Polonă a fost perfectat un acord privind livrarea din România, în perioada pînă în 1980, de fibre poliacril- nitrilice în schimb cu po- lipropilenă. De asemenea, întreprinderile specializate din cele două țări cooperează în producția de poduri rulante siderurgice. Importante progrese s-au

Înregistrat In ultimii ani In colaborarea economică cu R.S.F. Iugoslavia. Printre acțiunile în curs de desfășurare menționăm cooperarea in producția de subansamble, prese și locomotive electrice, colabo- * rarea în producția de camioane, echipate cu motor Diesel, ca și în construcția unor obiective in domeniul industriei petrochimice.Colaborarea economică se dezvoltă cu succes și cu celelalte țări socialiste din Asia și America Latină. O importanță crescîndă are colaborarea economică cu R.P. Chineză care, după cum este cunoscut, livrează țării noastre în condiții de credit fără dobîndă echipamente și instalații industriale. Țara noastră va colabora cu R.P.D. Coreeană la construcția în această țară a unei fabrici de fibre sintetice și a unor obiective de exploatare minieră. Cu Cuba a fost încheiată, recent, convenția privind construcția unei fabrici de ciment, cu capacitate de 1,2 milioane tone pe an, precum și livrarea către România, de către această țară, a minereurilor de nichel.Țara noastră acordă a- tenția cuvenită extinderii cooperării cu țările din Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, în cadrul ..Programului complex" a- doptat de sesiunea a XXV-a a C.A.E.R. care a avut loc în 1971, Ia București. Realizarea obiectivelor acestui program este menită să contribuie la progresul multilateral al fiecărei țări, la apropierea nivelurilor de dezvoltare e- conomică a statelor membre, la valorificarea tot mai eficientă a resurselor lor materiale și umane, în spiritul respectării independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne, întrajutorării tovărășești și a- vantajului reciproc.
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„Fișa tehnică și e- conomică" a activității acestei întreprinderi de comerț exterior am îhtocmit-o împreună cu directorul său general, tovarășul MIHAIL BAICUȘI.
— Care sint ■produ

sele pe care le livrați 
fi le oferiți la export ?— Mai intîi. aș vrea 8ă precizez că întreprinderea noastră este specializată în exportul și importul de mașini-unelte și scule. Exportăm 118 grupe de produse, printre care : mașini-unelte pentru prelucrarea metalului prin așchiere (strunguri u- niversale și carusel, mașini de frezat, rectificat, alezat, găurit și danturat), mașini de prelucrat metalul prin deformare (prese, ghilotine), mașini-unelte speciale de pilit și le- puit bile de rulmenți, mașini pentru prelucrarea lemnului, mașini pentru industria textilă. Toate aceste mijloace tehnice pentru export se produc în unitățile Centralei industriale de mașini- unelte, Centralei industriale de mecanică fină și scule, Centralei industriale de echipament special și în cele ale Grupului de uzine „23 August" din București.— Iar in ce privește 
activitatea de import 1— „Mașinexport" realizează întreg importul de diverse mașini-unelte pentru satisfacerea unor necesi

tăți — de regulă, de utilaje speciale — ale tuturor unităților din economia națională, întreprinderea noastră întreține relații comerciale cu peste 1 000 de firme din 62 de țări.— Ce detalii ne pu
teți furniza in legătu
ră cu rețeaua externă 
de distribuție a măr
furilor de care dis
pune întreprinderea 
„Mașinexport" ?— In scopul promovării exportului de mașini-unelte românești, „Mașinexport" este coacționară la mai multe societăți comerciale mixte din străinătate : „Vitama"-Milano, româno-italia- nă, „Sotecom“-Paris, româno-franceză, și „Socomex“-Beirut, ro- mâno-libaneză (a căror activitate constă, în principal, în desfacerea mașinilor-unelte românești pe piața i- taliană, franceză și, respectiv, pe cea a țărilor din Orientul A- propiat). De asemenea, la Diisseldorf (R.F. Germania) avem — împreună cu întreprinderea „Industrialexport" din Ploiești — un birou \ tehnic, care comercializează pe piața vest-germană mașinile-unelte „Made in Romania". Reprezentanții comerciali ai întreprinderii „Mașinexport" sînt atașați tuturor agențiilor economice române in străinătate, iar in 15 țări — Republica Federală Germania, Anglia. Austria, Elveția.

Venezuela, India, Chile ș.a. — firme specializate pentru desfacerea mașinilor-unelte asigură, pe baza unor contracte încheiate cu „Mașinexport", vin-- zarea mașinilor-unelte românești pe piețele respective, „service"- ul, organizează magazine de prezentare a produselor noastre ș.a.— La cite tirguri in
ternaționale participă 
întreprinderea „Mașin
export" în acest an ?— In aceste zile, mașinile-unelte românești sint expuse și, potrivit primelor informații pe care le-am primit, bine apreciate. Ia tradiționalul tirg internațional de Ia Leipzig. Vor urma cele de la Brno. Poznan. Plovdiv, Budapesta, Zagreb, Milano, Paris. Hanovra, Bogota, Teheran, Damasc — în total, în acest an. „Mașinexport" expune mașini-unelte la 36 tîr- guri internaționale. In 1973, volumul total al activității întreprinderii noastre va crește cu 78 la sută, din care, la export, cu 92 la sută. Scontăm însă că participarea la aceste manifestări comerciale internaționale va crea premise ca volumul de export-import al întreprinderii „Mașinexport" să înregistreze o creștere și mai importantă — în condițiile sporirii eficienței economice a exportului.

D. M.

„Melana" — marca produselor Centrale! industriale de fibre chimice de la Săvinești — este bine cunoscută și apreciată de beneficiari din multe țări ale lumii. Dar, după cum se știe, la recenta plenară a C.C. al P.C.R. s-a relevat din nou, cu tărie, sarcina tuturor centralelor industriale de a stabili noi forme de cooperare economică, prin care să se asigure sporirea mai rapidă a volumului și a eficienței exportului. Ce s-a întreprins în acest domeniu la centrala din Săvinești ? — l-apa întrebat pe ing. Valeriu Mo- manu, directorul general al acestei cunoscute unități a industriei chimice.— Concret, nu de mult, între centrala noastră șî firma italiană „Alfa Verone" a fost perfectat un contract privind formarea unei societăți mixte, care va construi in comun — pe platforma chimică Săvî- nești — o fabrică, denumită „Rifil", destinată prelucrării superioare a fibrei acrilice, marca „Melana", și rea’izării de fire pentru industria de tricotaje. Se vor mări, deci, posibilitățile de satisfacere a cererilor tot mai mari de melană românească pe piața externă.

— Care vor fi nivelul de dotare tehnică și eficiența economică a noii întreprinderi „Rifil" ?— Se va construi o unitate economică modernă, capabilă să concureze de la egal la egal cu cele mai renumite firme din industria mondială a fibrelor acrilice. A- ceasta va fi asigurată de instalațiile de înaltă tehnicitate cu care va fi dotată — este vorba de mașini de cardat, de filat și de aparatură de vopsire. In ce privește eficiența economică, vreau să menționez că prețul încasat pe tona de fire vindută va fi de patru ori mai mare față de cel de azi, realizat în condițiile actuale de fabricație. Se înțelege că, pe această cale, aportul valutar al centralei noastre va spori simțitor.— Cînd va începe producția noii unități ?— Potrivit prevederilor contractului, fabrica „Rifil" urmează să intre in funcțiune in 1974.
Convorbire consemnată de 
Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii"

dinClauza-aur este prevederea contractele de comerț exterior sau din acordurile internaționale plăți, prin care cele două părți — importatorul și exportatorul — caută să evite pierderile determinate de modificările cursului valutei in care s-a stabilit prețul mărfii. Potrivit acestei clauze, în cazul oscilării cursului valutei in care s-a stabilit plata, importatorul este dator să-și achite obligațiile la nivelul sumei rezultate prin luarea in considerație a conținutului în aur a valutei de plată, din momentul încheierii tranzacției.Există clauza-aur în lingouri, clauza-aur în monede și clauza-aur in valută.este rilor cele gafă tarea folosirii monedelor de aur — in prima parte a secolului nostru — clauza-aur în monede și-a pierdut însemnătatea. In prezent, cea mai răspîndită este clauza-aur în valută. Ea se aplică în două variante :Prima variantă : prețul mărfii sau suma creditului se stabilesc într-o anumită valută, indicindu-se con-

de

Clauza-aur în lingouri folosită doar în cazul acordu- interguvernamentale sau în a- acorduri tn care partea obli- este guvernul. O dată cu sis-

ținutul în aur al acestei valute, iar plata mărfii sau rambursarea creditului se efectuează printr-o sumă calculată în funcție de conținutul în aur al valutei respective. Exemplu : in contractul încheiat de o întreprindere românească de export cu o firmă din străinătate s-a stabilit un preț de 1 000 dolari pentru

beneficiarul extern va plăti 1111 dolari, sumă calculată astfel :0,818513 X 1 000 , ,,, , , ... „—<736661------’ 1111 dolarl/tonă
A doua variantă : în contract se precizează că prețul mărfii este stabilit într-o anumită valută, pre-
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CLAUZA AUR
o tonă de produse, cu paritatea de 1 dolar — 0,818513 gr. aur fin, respectiv 318,513 gr. aur fin pentru o tonă de produse ; presupunem că, între timp, conținutul în aur al dolarului scade cu 10 la sută, adică este deacest caz, pentru o tonă de produse.numai 0.736661 grame. In

văzîndu-se că în cazul în care, pînă la data plății, prețul aurului, socotit în valuta în care s-a stabilit prețul, va urca față de prețul din perioada contractării, prețul de vîn- zare al mărfii se va majora în a- ceeași proporție. Exemplu : dacă în contract s-a stabilit un- preț de 1000 dolari pentru o tonă de produse,

La telefon Agenția economică din Franțaîn cadrul schimburilor comerciale externe ale tării noastre, al cooperării tehnico-economice internaționale, Franța___ „„__ „ _ _____lanț. Relațiile economice româno-franceze sînt clădite pe fundamentul tradiționalelor și vechilor legături de prietenie, bună înțelegere dintre cele două țări, o contribuție deosebită în promovarea relațiilor economice și tehnico-știintifice avînd-o vizitele reciproce, convorbirile și schimburile de păreri dintre conducătorii de stat români și francezi.zare, echipa de tehnicieni români, de înaltă calificare, dispunînd de o dotare tehnică corespunzătoare pentru a înlătura în cel mai scurt timp eventualele defecțiuni ce pot apărea în funcționarea mașinilor-unelte.Și tractoarele românești au intrat, de acum, în peisajul ogoarelor franceze. Directorul firmei importatoare de tractoare „COMPAGNIE DE TRACTEURS UNIVERSELS", dl.' Yves Collas, și-a exprimat deosebita satisfacție in legătură cu linia estetică și tehnicitatea tractoarelor românești. Succesul exportului de trac- ’ toare în Franța se bazează un „service" bine organizat prompt. Ingrășămintele sînt, de asemenea, din ce în ce mai apreciate de către francezi. F._,-------- 1___ ,11 _______firmelor „SIPA" și „RENO", importatori de îngrășăminte chimice din România, au vizitat combinatele de la Tg. Mureș, Craiova, Turnu-Mâ- gurele, Făgăraș și consideră că azotatul de amoniu este de o calitate comparabilă cu cea a produselor similare de pe piața mondială. Exportul de mobilă românească în Franța a marcat o creștere deosebită în ultimi^ 5 ani, țara noastră situindu-se, încă din anul 1971, printre exportatorii importanți de mobilă pe această piață.Asemenea rezultate atestă posibilitățile largi de care dispune economia noastră pentru a se adapta și chiar a se impune, în anumite sectoare, pe piața franceză. Pentru aceasta însă, producătorii și exportatorii români trebuie să mențină și să sporească competitivitatea produselor la export, să le adapteze permanent la cerințele pieței franceze, corespunzător evoluției tehnice sau estetice a produselor cu care se întîlnesc pe piață, să lărgească paleta sortimentală și să îmbunătățească parametrii tehnici și economici ai produselor destinate exportului. în momentul de față, bunăoară, deși autoritățile franceze au luat măsuri pentru a sprijini industria proprie constructoare de mașini-unelte, Franța rămine încă o însemnată importatoare de mașini- unelte și, îndeosebi, de mașini-unelte complexe cu comandă numerică, sau de mașini speciale. Se conturează, deci, în continuare, perspective interesante pentru exportul de mașini- unelte românești pe piața franceză. Asemenea perspective se întrevăd și pentru alte produse ; de pildă, cu prilejul deschiderii Salonului de mobilă din Paris (18—23 ianuarie a.c.), Andre Vincent — președintele U- NIUNII NAȚIONALE A INDUSTRIEI FRANCEZE DE MOBILA} arăta în cuvîntul său inaugural, refe- rindu-se la importurile de mobilă ale Franței în anul 1973, că sînt previziuni ca volumul acestor Importuri să depășească, pentru prima oară, cifra de un miliard de franci. Pentru a beneficia de aceste conjuncturi favorabile, exportatorii români trebuie .să manifeste mai multă promptitudine și fermitate în livrări, ținind seama că, în prezent, în condițiile de competitivitate sporită ce există pe o piață ca a Franței, respectarea riguroasă a termenelor de livrare convenite este tot atît de importantă ca și calitatea sau prețul mărfii respective.

Datele arată — ne relatează ‘ dr. ing. NICOLAE MURGU, consilier e- conomic al Ambasadei Republicii Socialiste România din Paris — că în ultimii ani, volumul schimburilor comerciale româno-franceze a depășit valoarea de un miliard de lei valută, structura exportului românesc mar- cînd mutații calitative importante. Țara noastră- exportă în Franța mașini-unelte, tractoare, autoturisme de teren, rulmenți, produse petroliere, îngrășăminte chimice, cauciuc sintetic, solvenți, produse farmaceutice, mobilă. încălțăminte, țesături, confecții, legume și fructe proaspete, u- leiuri vegetale, conserve, plante medicinale, tipărituri ș.a. Multe dintre produsele noastre, deși au luat contactul cu piața franceză doar de ciți- va ani, sînt tot mai apreciate și căutate de cumpărătorii francezi.Mașinile-unelte românești prezentate la diverse tîrguri și expoziții în Franța, precum și cele aflate în funcțiune în uzinele franceze sint considerate a avea performanțe tehnice ce se situează la nivelul mondial. Președintele director general al societății „RAPPOPORT", în ale cărei uzine funcționează multe mașini- unelte românești, declara că este „îneîntat de mașinile-unelte românești". Iar Paul Meurant, director al societății - — -cat că a România liala sa de cinci bile, strunguri universale, importata prin „Mașinexport" din București. Un factor esențial care 'a contribuit la vînzarea de mașini-unelte pe piața franceză constă în buna organizare 
is activității de „service", după vin-

„RENSON & Cie", a expli- comandat mașini-unelte în datorită ^faptului că, la fi- din Belgia, se exploatează ani, cu rezultate remarca-

iar valoarea unui kilogram de aur fin în ziua contractării este de 12 006- dolari, în cazul în care pînă la data plății prețul aurului va crește cu 10 la sută, kilogramul de aur ajungînd la 13 200 dolari, prețul mărfii va crește în același procent, fiind deci de 1100 dolari/tonă, potrivit următorului calcul :---- rrxÂt;----- “1100 dolari/tonă 12 000Este evidentă importanța pe care o are, în condițiile actuale, prevederea în fiecare contract de comerț exterior a clauzei-aur. în acest sens, cunoașterea profundă a pieței valutare internaționale, a factorilor care determină sau stimulează fluctuațiile valutare, precum și utilizarea — Ia încheierea contractelor de comerț exterior — a clauzelor care să elimine riscurile ce decurg din fluctuarea valutelor reprezintă sarcini prioritare pentru fiecare lucrător din comerțul exterior, în eforturile îndreptate spre creșterea continuă și sistematică a eficienței exportului și a importului.
Ion OLTEANU 
director adjunct în Ministerul 
Comerțului Exterior

ocupă un loc impor-

peȘi chimicefermieriiReprezentanții conducerii
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PENTRU DEVANSAREA CINCINALULUI
„Vom realiza pla

nul la zi învingînd 
viscolul și zăpada 
abundentă", au hotă_ rit comuniștii din întreprinderile piteștene, după cum ne-a informat, într-un scurt interviu telefonic, tovarășul Petre Popa, secretar al comitetului munici- . pal de partid. In acest scop, organizațiile de partid și comitetele oamenilor muncii au format comandamente speciale care coordonează acțiunile de deszăpezire, aprovizionarea cu materiale și alimente, stabilesc măsuri operative pentru continuitatea și ritmicitatea producției. De pildă, la îndemnul, și urmînd exemplul comuniștilor, sute de salarîați de la rafinăria de petrol, constituiți în echipe, au lucrat marți noaptea spre miercuri la deszăpezirea rampei de încăr- care-descărcare, asigurind îndeplinirea integrală a planului ; similar s-a procedat și în depozitul de bușteni de la C.E.I.L., unde, cu tot viscolul, ferăstra- iele și mașinile de debitat au funcționat continuu, în- treținînd astfel, ritmic, fluxul tehnologic din combinat ; sesizînd greutățile în aprovizionare de la fabrica de motoare electrice, comitetul municipal de partid a intervenit la centrală și minister pentru a evita orice rămînere în urmă. De altfel, pentru a cunoaște zilnic situația exactă a îndeplinirii planului, cit și greutățile survenite în aprovizionare, desfacere, transporturi etc. comitetul municipal de partid a instituit, începînd de miercuri, un sistem informațional — prin telex și telefoane — prin interme-

- - - - - - - —

diul căruia se intervine o- perativ, stabilind măsuri în vederea remedierii neajunsurilor.
Ioan VLANGA

Brigăzi comuniste 
de control au fost în_ ființate în organizația de partid a schimbului I de la Fabrica de chibrituri din Brăila, în scopul asigurării unei evidențe clare a îndeplinirii angajamentelor asumate în întrecerea socialistă consacrată devansării cincinalului. Din componența brigăzilor fac parte, prin rotație, toți salariații schimbului. Ei controlează modul cum se asigură îmbunătățirea calității semifabricatelor, utilizarea la capacitatea maximă a mașinilor și instalațiilor, respectarea normelor de producție și a celor de tehnica securității, reducerea consumurilor de materie primă și materiale, disciplina și ordinea în producție etc. Constatările brigăzilor se înscriu în caietele de sarcini — adevărate „jurnale de bord" ale fiecărui loc de muncă, pe baza cărora se iau măsuri de înlăturare a neajunsurilor, se fac discuții de la om la om, se „furnizează" material critic pentru gazetele de perete, satirice și colectivele de agitatori.

N. Gr. MARAȘANU
corespondentul „Scînteii”

„Agitația vizuală 
în sprijinul îndepli
nirii înainte de ter
men a sarcinilor 
cincinalului" — lată tema unui reușit (schimb

de experiență organizat de Comitetul municipal de partid Bacău în patru întreprinderi fruntașe din localitate în scopul cunoașterii, popularizării și aplicării . hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a. c. Cu acest prilej, secretarii comitetelor de partid, responsabilii comisiilor de

rești lansată, ca o chemare adresată tuturor colectivelor de muncă din sectorul VI, în vederea descoperirii și înlăturării tuturor canalelor care duc la risipa de materii prime și materiale. Urmărind mobilizarea tuturor salariaților la lupta pentru economii, pentru valorificarea superioară a rezervelor existente, pentru combaterea

Contul „Cincinalul 
înainte de termen"; sub acest simbol, organizațiile de partid din orașul Pucioasa, județul Dîmbovița. desfășoară o bogată muncă politică. La întreprinderile textile „Bu- cegi" și „Trainica", în unitățile întreprinderii „Valea Ialomiței" sau ale cooperației meșteșugărești,

nică emulație în vederea devansării cincinalului.
Constantin SOCI
corespondentul „Scînteii’

„Deviza noastră 
este autodepășirea" — spun comuniștii de la Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului din Drobeta Turnu-Se-

------INFORMAȚII------
dim activitatea organizațiilor de partid

propagandă, precum șl responsabilii cu munca culturală din comitetele sindicale au văzut, „pe viu", modul de organizare a unei agitații vizuale ancorate în actualitate, concrete și mobilizatoare. Participanților la schimbul de experiență le-au fost expuse, de asemenea, aspecte din activitatea comitetelor de partid privind realizarea agitației vizuale, precum și ale muncii politice desfășurate de agitatori.
Gheorghe RAITA
corespondentul „Scînteii’

„0 trăsătură etică 
a fiecărui salariat — 
luptător activ împo
triva risipei de orice 
natură" se Întitulează noua inițiativă a comuniștilor de la uzina „Electromagnetica" din Bucu

oricărei risipe — de timp, de muncă și de materiale — inițiativa iși propune, pe baza unor crițcr!‘ precise, să contribuie la traduoerea în viață a devizei „Cincinalul în patru ani și jumătate", a- doptată de organizația de partid a municipiuluiBucurești. In acest scop, organizațiile de partid sint chemate ca, prin intermediul muncii politico-educative și folosind întregul arsenal al mijloacelor de înriurire in mase, să desfășoare acțiuni concrete vizînd întărirea spiritului de responsabilitate al oamenilor, dezvoltarea conștiinței socialiste a salariaților, creșterea răspunderii ce revine muncitorilor din dubla lor calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție.
V. IOAN

fiecare muncitor din producție știe cit poate realiza într-o oră, intr-un schimb sau într-o decadă, cum poate spori productivitatea mașinii la care lucrează, ce sarcini îi revin de la o zi la alta, precum și cit din rezultatele muncii sale s-a înregistrat in contul „Cincinalul înainte de termen". Pe un panou ingenios conceput, la întreprinderea .textilă „Bu-' cegi" stă scris : „Știți că 13 becuri de 75 de W aprinse fără rost e- chivalează cu energia electrică necesară realizării a 25 kg de fontă, 11 kg de ciment sau 1,5 mp țesături ?“. Folosind, alături de agitația vizuală, stațiile de radioamplificare, programele brigăzilor artistice de agitație, tipărind și distribuind un mare număr de afișe, pliante, grafice comparative, utilizînd munca de la om la om, comuniștii sint hotăriți să determine în rîndul participanților la întrecere o puter

verin. Hotărîrea întregului colectiv de a înfăptui exemplar obiectivele stabilite la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și de a asigura realizarea cincinalului în patru arii și jumătate, și chiar mai devreme, se materializează zi de zi în noi inițiative. Ultima dintre acestea se intitulează „Fiecare salariat, un fiu de onoare al întreprinderii" și are drept scop mobilizarea întregului colectiv la realizarea integrală — zi de zi și lună de lună — a sarcinilor de plan și a angajamentelor. înlăturarea totală a rebuturilor, a absențelor nemotivate, întreținerea exemplară a mașinilor și utilajelor, păstrarea ordinii la locul de muncă, efectuarea a cel puțin 50 de ore de muncă patriotică pentru gospodărirea și înfrumusețarea unității, preocuparea pentru perfecționarea și ridicarea calificării profesionale. Pentru acordarea a- cestui titlu, regulamentul

aprobat în combinat prevede, de asemenea, o vechime neîntreruptă de cel puțin 5 ani în întreprindere, precum și nici o abatere, în decurs de un an, de la normele stabilite ; dacă 90 la sută din membrii unei formații de lucru obțin înalta distincție, atunci a- ceasta dobîndește titlul de „Formație a hărniciei și onoarei muncitorești".
Virgil TĂTARU
corespondentul „Scînteii’

„Fiecare comunist 
— un militant activ 
pentru extinderea și 
generalizarea acor
dului global la lu
crările agricole", iată tema unei recente instruiri a secretarilor organizațiilor de partid din întreprinderile agricole de stat și secțiile de mecanizare a agriculturii din județul Buzău. Organizată de comitetul județean de partid, instruirea a urmărit să aprofundeze cu lucrătorii din agricultura județului sarcinile și hotărîrile plenarelor C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 și februa- rie-martie a. c., privind necesitatea îndeplinirii și depășirii planului pe 1973 în agricultură și a devansării cincinalului. Au fost prezentate expuneri despre avantajele și superioritatea organizării și retribuirii muncii in I.A.S. și S.M.A. pe bază de acord global, despre efectele acestui sistem asupra îmbunătățirii calității lucrărilor, utilizării judicioase a parcului de mașini etc. S-a subliniat că este de datoria organizațiilor de partid de a iniția măsuri concrete în vederea aplicării întocmai a Hotărîrii plenarei Corni-

tetului Central al P.C.R. cuprivire la organizării muncii în așa fel ca îmbunătățirea și retribuirii agricultură în fiecare comunist să devină un militantactiv pentru popularizarea și aplicarea cu maximă eficiență a acordului global, extinderea și generalizarea lui în toate formațiile de lucru, în toate ramurile producției agricole.
Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii’

Un amplu pro
gram de măsuri vi‘ zind activitatea agitatorilor, îmbunătățirea muncii de la om la om. orientarea agitației vizuale și a gazetelor de perete spre popularizarea și înfăptuirea prevederilor adoptate de plenarele C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 si fe- bruarie-martie a.c. șl-au întocmit, cele 15 organizații de bază de la țesătoria de mătase „Victoria" din Iași. Criteriile întrecerii socialiste pe anul 1973. precum și obiectivele nominalizate in vederea devansării cincinalului în fabrica noastră. cuprinse în a- cest program, prevăd acțiuni politico-educative concrete în scopul lărgirii producției de țesături din fire poliesterice românești, creșterii productivității muncii cu 20 la sută, dublării producției destinate exportului. reducerii consumului de materii prime cu cel puțin 50 la sută și a diferitelor chimicale din import, în așa fel ca să obținem economii însumînd cel puțin 100 000 lei valută in acest an.

Constantin CORA 
secretarul comitetului 
de partid de la țesătoria 
„Victoria" dirv lași

I FAPTUL
Idivers

Uzina „Timpuri Noi" din Capitală produce un nou tip de compresor Diesel de 120 CP. La asimilarea acestui nou produs și-au adus contribuția cei mai buni lucrători ai întreprinderii. In fotografia nr. 1 îl prezentăm pe strungarul Gheorghe Carp, din seotorul prelucrări mecanice. lucrind la mașina de alezat orizontal a carterelor si chiula- selor destinate compresorului D. 120 CP. Echipa de formatori- tumători (foto 2) condusă de Marin Turcu, care, împreună cu Nicolaie Gheorghe și Aurel Cazan, controlează calitatea pieselor. Unul dintre cei mai experimentați rectificatori din uzină. Ion Cotigă (foto 3), se preocupă intens de calificarea tinerilor in această meserie.Foto : M. Andreescu
ÎN DEZBATERE PUBLICA

Proiectul legii privind înființarea, organizarea și funcționarea
a României

Precizarea expresă a răspunderilor

noului organismIn expunerea de motive a proiectului de lege, Consiliul Suprem este caracterizat, cu deplin temei, drept un organ „învestit cu largi atribuții și răspunderi". Cu toate acestea, nici in capitolul secund al proiectului de lege, unde se definesc atribuțiile Consiliului Suprem, și nici in capitolele următoare nu se precizează răspunderile care revin acestui organ. Este adevărat că, potrivit art 1 alin, ultim din proiectul de lege, activitatea Consiliului Suprem se desfășoară îndrumarea directă a Comitetului Central al P.C.R. și a Consiliului de Stat, dar acest text nu răspunde la problema pe care am adus-o în discuție. Drept urmare, propun includerea unui text care să precizeze răspundereaConsiliului Suprem în ansamblu și a membrilor săi pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor care Ie revin. De asemenea, socotesc necesar să se precizeze organul sau organele față de care se răspunde. Cred că aceste organe nu pot fi decît Comitetul Central al P.C.R. și Consiliul de Stat Precizări similare se impun și în ce privește răspunderea organelor care fac parte din Consiliul Suprem. Astfel, Biroul permanent al Consiliului Suprem, organ executiv și care exercită între sesiuni conducerea operativă a consiliuldi, trebuie să răspundă pentru îndeplinirea atribuțiilor sale față de Consiliul Suprem. O răspundere similară trebui.?

sub

să revină birourilor secțiunilor Consiliului Suprem.Potrivit art. 11 din proiectul de lege, Consiliul Suprem poate asculta si dezbate rapoarte ale conducătorilor organelor centrale ale administrației de stat sau obștești asupra activității acestor consilii și analizează modul în care aceste organe înfăptuiesc politica partidului și în domeniul eco- social. Față de facultativ folosit i se pune proble- i conducătorii or-
statului i nomic și termenul („poate") ma dacă ganelor menționate au sau nu îndatorirea de a prezenta rapoarte Consiliului Suprem. Se mai pune problema părții care are inițiativa prezentării, ascultării și dezbaterii rapoartelor. Consiliul Suprem are această inițiativă sau organul care prezintă raportul ? Este cit se poate de firesc ca, în scopul îndeplinirii importantelor a- tribuții care îi revin, Consiliul Suprem să aibă dreptul de a cere prezentarea unor asemenea rapoarte, drept căruia corespundă obligația de a prezenta rapoartele, ce pe plan legislativ să se exprime, astfel cum este

să-i •ceea

Proiectul Legii cu privire la înființarea, organizarea

și funcționarea Curții Superioare
uzual, în consacrarea dreptului și a obligației corelative.Textul art. 11 din proiectul de lege este susceptibil de îmbunătățiri și in partea finală, potrivit căreia Consiliul Suprem analizează modul în care organele ce prezintă rapoarte înfăptuiesc politica partidului și statului în domeniul economic și social. Analiza rapoartelor nu poate marca momentul in care se consideră încheiată activitatea pe care o desfășoară in această direcție Consiliul Suprem. A- ceastă analiză trebuie mată — atunci cind cazul — de luarea hotărîri sau dispunerea unor măsuri pentru ca țelul propus, înfăptuirea politicii partidului și statului, să fie realizat. Asemenea hotărîri sau măsuri sint fie de competența Consiliului Suprem, fie de competența altor organe. Pentru prima ipoteză ar fi necesar să se prevadă dreptul Consiliului Suprem de<. a adopta hotărîri sau de a dispune măsuri, iar pentru a doua ipoteză ar fi indicat să se reglementeze modul in care rezultatele analizei se transmit organelor în drept a adopta hotărîri sau a dispune măsuri.

Rolul sistemului

ur- este unor

Ivan ICZKOVITS 
arbitru de stat la Arbi
trajul de Stat Central

informațional,

mai bine determinatConsider că elaborarea prognozelor se poate fundamenta științific numai sprijinindu-se pe un vast și complex sistem informațional și de modelare. Ținînd

seama și de faptul că în preambulul proiectului de lege se stipulează „Consiliul Suprem este chemat să studieze aprofundat realitățile obiective economi- co-sociale“ și că în art. 1 al cap.I „Dispoziții generale", se menționează : „...elaborarea intr-o concepție științifică unitară a prognozelor privind evoluția generală a țării", propun ca în cap. II — atribuții, la punctul C — cu privire la activitatea de a- nalize și studii, să se comaseze la art. 10 alineatele b) și c) sau să se reformuleze alineatul f), eventual art. 12, în felul următor : „Elaborarea principiilor directoare unitare ale sistemelor de inventariere

indica-cap. III funcțio-
resurselor materiale șl u- manc, a sistemelor de urmărire operativă a evoluției principalilor tori".De asemenea, la— Organizare șinare — propun ca la ari. 20 alineatul de la litera a) să se reformuleze după cum urmează : ,,a) Secțiuneastudii fundamentale, sisteme informaționale pentru inventarierea periodică a resurselor naturale și umane actuale și potențiale, de urmărire operativă a principalilor Indicatori".

complexă periodică a
Participarea

Propuneri pentru îmbunătățirea activității
jurisdicționale a noului organism

la

Proî. dr. Ing.
Nicolae OPRESCU
Institutul de construcții 
din București

cooperației

activitatea Consiliului Supremcapitolul III, la ari. 20Insint enumerate secțiunile de specialitate ale Consiliului Suprem, care cuprind toate ramurile și compartimentele de activitate, mai puțin activitatea ției consum. Propun să fie înglobată și cooperația, eventual prin menționarea expresă în art 20 litera „j“. Totodată, avînd în vedere că un muncă cestei în art.realizat de cooperația meșteșugărească și de cooperația de consum, propun ca în Consiliul Suprem al

coopera-meștcșugărești și de
mare volum de și producție al a- secțiuni. prevăzute 20 litera „j“, este

Dezvoltării Economice și Sociale a României să facă parte și reprezentanți ai UCECOM, precum și ai CENTROCOOP, specificin- du-se acest lucru, in art. 13. așa cum se prevede în același articol la litera ,,e“ participarea membrilor desemnați de Uniunea Națională a Cooperativelor A- gricole de Producție (care este tot sector . cooperatist).
BRASSAY Coloman 
președintele cooperati
vei meșteșugărești 
„Progresul* din Reghin

în calitatea mea de procuror mi-aș permite unele observații cu privire la modul în care au fost concepute organizarea, funcționarea și competenta colegiului jurisdictional al Curții Superioare de Control Financiar, în a cărui componență a fost inclus și ministerul public. Mi se pare că proiectul de lege nu este suficient de lămuritor in prezentarea concepției pe care s-a fondat atunci cind a organizat acest minister public sui generis, format din procurori, numiți de președintele Curții (art. 41) și delegați — pentru întocmirea actului de sesizare a colegiului de jurisdicție (un fel de anchetă, efectuată, potrivit art. 20, de procuror1 impre- ună cu șeful secției respective de control) — de însuși șeful acestui colegiu jurisdictional. în ipoteza în care s-ar avea in vedere numai un organ cu funcții de control, financiar, nein- clus în sistemul organelor dă procuratură, și nerecunoscut în această calitate, avind în același timp sarcina dă a reprezenta statul în fata organelor jurisdicționale în toate chestiunile financiare în care este direct . interesat, socotesc că atît denumirea procuror, cit și minister pub’ic proprii, cu atît cu cit sistemulprocuraturii și natura funcției de procuror sint pre-

cis determinate prin legea fundamentală a țării (art. 105—108 din Constituție), de la care proiectul legii nu poate deroga. Dacă insă acest minister public specializat este conceput ca un organ de supraveghere alcătuit din procurori, a- preciez că trebuie integrat îrț instituția procuraturii și subordonat procurorului general, spre a i se conferi, astfel, garanțiile de independență, imparțialitate și disciplină, ce izvorăsc din cerința constituțională înscrisă în art. 106 (Procuratura este condusă de procurorul general, iar organele proepraturii sint subordonate ierarhic). Aceste garanții, indispensabile procurorului spre putea îndeplini sarci- de. supraveghere, im- scoaterea sa din ca- organului de juris-

de de im-aceea sint mai. mult organelor

pun drul dicție pe lingă- care funcționează, exigență port de care aș ca, în ipoteza unor astfel de specializați în sistemul organelor de procuratură, integrare pentru care personal optez, numirea și delegarea lor să nu se mai facă de președintele Curții sau de șeful colegiului jurisdictional. ci de procurorul general. Apare necesară și numirea unui procuror-șef al acestui minister public specializat, cel mai în măsură să participe la judecarea persoanelor prevăzute la art. 8, lit. a (art. 23).

în ra- propune integrării procurori

Cit privește organizarea colegiului jurisdictional, aș propune să fie constituit din două secții, una inferioară, pentru soluționarea în fond a litigiilor, precum și a contestațiilor prevăzute de art. 8, lit. d, iar cealaltă superioară, pentru soluționarea căilor de atac (recursuri și recursuri extraordinare, ultimele urmînd a fi rezolvate in plen), tarea potrivit căreia recursul extraordinar se judecă de un complet desemnat de președintele Curții, care, în același' timp, este singurul in drept să exercite controlul asupra hotărîrilor definitive și să introducă recurs extraordinar, contravine unui principiu de bază al organizării judiciare. subordonind completul de judecată organului de supraveghere. De aceea, aș propune ca exercitarea căilor ordinare și extraordinare de atac să fie exclusiv de competența ■procurorilor.O observație este necesară și în ce privește disr tincția făcută între „magistral" și „procurori" (art. 41), știut fiind că știința dreptului și recunoscut procurorului magistrat, recunoaștere devenită tradițională.

ultimele rezolvate Cred că reglemen- propusă la art. 26, căreia

doctrina au dintotdeauna calitatea de
G. DAN
procuror, București
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Cu trenul la... 
restaurantAflați sub influența. unei puternice doze de alcool, tinerii Gheorghe Pralea, Mircea Cio- banu, Constantin Podaru și Petre Blăgescu din Podoleni, împreună cu Stelu Cojocaru și Dumitru Mihai din Zănești, care călătoreau cu trenul personal 5389 Bacău-Bicaz, voiau cu tot dinadinsul să-și continue cheful. Era spre ora unu noaptea ; cum pină la restaurantul „Căprioara" de pe malul Bistriței, pe care voiau să-1 „viziteze", din gara Piatra Neamț trebuia mers pe jos, s-au gindit... să tragă semnalul de alarmă, oprind trenul la cîțiva zeci de metri de intrarea în restaurant. După ce au dispărut în noapte, au poposit în jurul unei mese din restaurant. Aci însă fiind depistați, li s-au întocmit... nota de plată pe măsura faptei.
Prietenii 
păduriiZăpada abundentă căzută tn ultimele zile a afectat în mare măsură și vietățile pădurii, aflate acum în imposibilitate de a se apăra și a-și găsi hrana. La A.J.V.P.S. Slobozia (Ialomița) s-a aflat că, datorită stratului gros de zăpadă, voliera din pădurea Slobozia se prăbușise, prinzînd sub ea toți fazanii aflați aici pentru reproducere. Infruntînd viscolul și nămeții, Solomon Radu, președintele asociației. Ștefan Gîrbă, președintele filialei din comuna An- drieșești, și vînătorul Vasile Vătafu, după mai multe ore de muncă epuizantă, au reușit să ridice Voliera și să deschidă căile de acces spre hrănitoarele din apropiere. Adevărați prieteni ai pădurii, vînătorii nu se dezmint
Buni de platăîntr-una din zile, Îngrijitorii de la ferma zootehnică Dănie- nești a I.A.S. Traian, județul Bacău, au semnalat că 45 de vaci , și juninci prezentau simp- tome de intoxicație. Situația fiind critică, 9 dintre acestea au trebujț sacrificate.,, . imediat. Dacă oamenii de specialitate n-ar fi intervenit cu operativitate și curaj, poate că și celelalte animale ar fi fost pierdute. Ce se întîmplase ? Vrind să le pregătească hrana, îngrijitorul Mihai Vieru, unul dintre oamenii noi veniți în fermă, a pus în furajele concentrate o doză mai mare, decit prevedea rețeta, de uree. El nu cunoștea prea bine rețetarul, dar nici magazionerul Dumitru Roman, care lucrează de multă vreme în a- cest sector, și nici șeful fermei, nu l-au instruit în această privință. Acum toți sint buni de plată. Vorba ceea : cine nu deschide ochii deschide punga.
„Soba“ de 
sub parchet

Intr-un apartament de la eta
jul IV al imobilului situat in 
str. D. Petrescu nr. 3 din Ora-
dea se afla un copil in virstă 
de patru ani, lăsat singur de 
părinți. La un moment dat, din 
apartament au început să iasă 
nori groși de fum. Sosifi la fața 
locului, 
au 
Ce

pompierii
găsit copilul

te intimplase ? Incendiul 
ne relatează

militari 
asfixiat.

maiorulloan Dafinoiu din cadrul 
Grupului de pompieri Bihor — 
izbucnise cu citeva zile mai 
inainte. In urma surpării vetrei 
de foc, jarul căzuse pe parche
tul pe care se afla soba de tera
cotă. De aici, focul s-a extins 
încetul cu incetul. cuprinzind 
tot rumegușul de sub pardo
seală. Soba cu pricina nu fu
sese verificată de multă vreme. 
Era de ajuns un control și tra
gedia ar. fi fost evitată.

Vinovății să» 
răspundăIn timp ce 10 muncitori curățau deșeurile de fibre lemnoase din apropierea unui siloz al fabricii de P.F.L. din cadrulC.E.I.L. Focșani s-a produs o explozie a pulberilor organice din lemn. Muncitorii aflați în zonă au fost accidentați. Organele Inspecției de stat pentru protecția muncii au sesizat în repetate rinduri pericolul exploziei. In luna iunie 1972, acestea au interzis chiar accesul persoanelor și al mijloacelor de transport în preajma silozului, dispunînd îngrădirea zonei. Din cite se pare însă, aceste dispoziții au rămas doar pe hirtie. Acum, după stabilirea cauzelor exploziei și a răspunderilor ce revin celor care nu au respectat normele de protecția muncii, vinovății vor trebui să sufere consecințele legii.

Rubrică redactată da 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînfeii"
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PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI PRIMIRE LA C.Prim-vicepreședintele de Miniștri al Republicii România, Ilie Verdeț, miercuri după amiază, pe
Consiliului Socialiste 
a primit, ambasado-

rul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, la cererea acestuia, întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească. (Agerpres)
Miercuri dimineața, tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Tineretului Liber German (F.D.J.) din R.D. Germană, condusă de tovarășul Gunter Jahn, prim-secretar al C.C. al F.D.J., care, la invitația C.C. al U.T.C., efectuează o vizită în țara noastră.

La primire a Tuat parte tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului. A fost de față dr. Hans Voss, ambasadorul Republicii Demoerate Germane la București.Intilnirea s-a desfășurat tntr-o atmosferă caldă, tovărășească.

In industria 
locală băcăuană

NOI CAPACITĂȚI
DE PRODUCȚIE

încetarea din viață a lui Tim Buck,
președintele P. C. din CanadaOTTAWA 14 (Agerpres). — Tim Buck, președinte ăl ............. .....munist din Canada, viață, In virstă de Partidului Co- a Încetat din 82 de ani. Tlm

★

a plecat în R. D. GermanăLa invitația C.C. al P.S.U.G., o delegație a Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al consiliului de conducere, rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", a părăsit miercuri seara Capitala, plecind în R. D. Germană, unde va participa la conferința internațională de la Berlin organizată

de C.C. al P.S.U.G. cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la apariția Manifestului Partidului Comunist.La plecare, delegația a fost condusă de tovarășul Miron Constanti- nescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de
A fost prezent dr. ambasadorul R. D. București.

partid.Hans Voss, Germane ia (Agerpres)

C f;

Expoziția cărții editurii Academiei germane

Sub tradiționala emblemă THEO- RIA CUM PRAXI, editura \ Academiei germane de științe din Berlin — una dintre cele mai prestigioase instituții de acest gen din Republica Democrată Germană — prezintă publicului bucureștean intre 14—19 martie a.c. la librăria „Mihai Eminescu" o valoroasă expoziție de carte din producția ultimilor ani, concomitent

Structuri organizatorice rationale,
pregătirea specialiștilor

din Berlin

Buck a contribuit la constituirea, !n 1921, a P.C. din Canada și a fost secretar general al partidului din 1929 pînă in 1962.
★

(Urmare din pag. I)economice — problemă ce a căpătat un caracter tot mai stringent. Așa cum este bine cunoscut, avem o economie dinamică, ce se dezvoltă in ritmuri rapide — și este interesul vital, fundamental al întregului popor ca această dezvoltare să se accelereze și mai mult. Or, aceasta presupune în mod obligatoriu, ca cerință obiectivă, realizarea unor forme și structuri de conducere o- perative, cu un grad înalt de funcționalitate, simple și eficiente, cu sarcini și responsabilități bine delimitate și rațional fixate, cu mai puține trepte ierarhice — în așa fel incit orice răspuns la sesizări sau cerințe ale întreprinderilor, orice decizie sau instrucțiune emanînd de la organele de conducere eco- noraică să se caracterizeze prin promptitudine, să aibă de străbătut o cale cit mai scurtă. Nu ești un secret faptul că exis- terța unor structuri organizato- rip-administrative anacronice, ar- tifsial umflate, cu o multitudine decompartimente, presupunind ne- mnărate trepte de avizare, un iti- nțar încîlcit și sinuos al hîrtiilor dfprmina serioase consecințe ne- gâve, diminua responsabilitatea lmivelul diferitelor verigi de con- dtere, ducea la tărăgănări, intir- ziși complica soluționarea proble- nțor cu care erau confruntate in- tnrinderile productive. Interesul iregului popor, interesul ridicării ralului de trai al tuturor celor ce Wicesc sint nemijlocit legate și dțndente de progresul rapid al etomiei — iar economia nu poate in ta cu pași mereu mai sprin- tepurtînd „în circă" povara unor asmea structuri. Așa cum in în- ti'toderi se realizează și trebuie să realizeze un neîntrerupt proces organizare pe baze științifice a lucției și a muncii, tot așa actjțea de conducere trebuie să fierinsă în mod hotărit in acest proîi strînsă și nemijlocită legătura cerințele raționalizării și pednării structurilor organiza- toriie ministerelor, centralelor și 'tinderilor, plenara C.C. al P.C.a ocupat de problema uti- lizăiionaie a cadrelor tehnico- ingiij, a specialiștilor de înaltă calif Plenara a subliniat că folos cu pricepere și în mod judi» personalului tehnic, a eatlrțe specialitate cu pregătire oară. Ia scara întregii econesțe o problemă de in- semr.naționaj;i, care intere- scazâiga noastră societate, ca : o coesențială pentru propă- șireairată a țării.NUj prima dată partidul I nostrjează această problemă. I La Cța pe țarg a cadrelor de I condțn întreprinderi și cen- 
I trale triaje șj de construcții ■ și, ^Conferința Națională a i partio anu] trecut, s-a tra- 
I sat s% a se asigura trecerea 1 în c^enrt timp a cadrelor

tehnico-inginerești din aparatul administrativ în producție. Dar în această direcție s-a făcut încă puțin — tendințele de rutină, inerție și comoditate găsind teren favorabil sau lăcaș de refugiu tocmai în existența unui aparat organizatoric de conducere de dimensiuni exagerate, în concepția unor cadre, potrivit căreia rolul și însemnătatea socială a unei instituții se măsoară după numărul funcționarilor ei. Or, dacă orice supracongestio- nare a aparatului de conducere cu personal administrativ este negativă, cu atlt mai păgubitoare este concentrarea excesivă în aceste compartimente a specialiștilor.Pe bună dreptate s-a criticat la plenară situația nefirească, paradoxală, că în timp ce unele sectoare de concepție din întreprinderi, proiectarea și cercetarea resimt lipsa de cadre'tehnice, în timp ce adeseori din acest motiv întîrzie elaborarea unor proiecte, asimilarea unor produse noi sau nu se poate realiza o asistență tehnică la nivel corespunzător în toate schimburile producției — un număr substanțial de specialiști cu «pregătire tehnică superioară sînt folosiți în munci cu caracter administrativ in ministere și centrale, ori prin serviciile administrative ale întreprinderilor.Ce rezultă de aici 7 O pierdere triplă: în primul rind, societatea pierde prin faptul că o serie de unități productive, mai ales dintre cele noi, care resimt o adevărată „foame" de cadre de specialiști, nu pot rezolva corespunzător multiplele probleme de ordin tehnic pe care le ridică sporirea și modernizarea producției, creșterea calitativă și a eficienței acesteia ; apoi, societatea pierde prin menținerea unui aparat administrativ umflat, care încarcă prețul de cost al producției cu cheltuieli inutile, grevează bugetul de stat, generează birocratism și îngreunează rezolvarea operativă a nevoilor întreprinderilor ; în al treilea rind, prin faptul că marile eforturi făcute pentru pregătirea specialiștilor, începind de la cheltuielile de construcție și dotare a institutelor de învățămînt superior și pînă la întreținerea studenților nu dau roadele sociale scontate.Luînd în dezbatere această problemă de importantă vitală, ridi- cind-o la rangul de comandament esențial pentru progresul economic al țării, plenară Comitetului Central a indicat să se treacă în mod hotărît Ia încadrarea corespunzătoare cu specialiști a unităților productive, prin deplasarea acestora din ministere și centrale în întreprinderi, să se asigure pe toate treptele organizatorice — ministere, direcții generale, centrale, întreprinderi — o mai rațională repartizare și utilizare a forțelor, o judicioasă distribuire a cadrelor de conducere și a specialiștilor în favoarea activității directe din pro-

ducție, acolo unde *se decide efectiv, în ultimă instanță, soarta planurilor economice.Așa cum sublinia în cuprinzătoare» cuvintare rostită la plenară tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Toate forțele trebuie îndreptate spre întreprindere, spre proiectare și cercetare. întreprinderea trebuie să stea permanent în aientia organelor de partid și de stat. Este necesar să se înțeleagă că venitul național nu se creează în birouri, ci numai in producția materială. Reducerea personalului funcționăresc și mărirea proporției celor care lucrează direct în producție este o condiție fundamentală a creșterii productivității muncii sociale, a sporirii avuției naționale, a creșterii bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor".în fața imperativelor majore, profund raționale, aie intereselor întregului popor, fiecare inginer, fiecare specialist cu înaltă calificare tehnică va înțelege că a trece de la biroul instituției la întreprinderea productivă reprezintă nu vreo „retrogradare", ci . o misiune de cinste, o datorie de onoare. Pentru specialist, terenul activității productive este locul împlinirii personale ; nu în munci cu caracter administrativ, birocratic, ci direct în activitatea de producție, de concepție tehnică și tehnologică, de proiectare și cercetare se . poate realiza cu adevărat, își poate valo- rifica cel mai bine capacitatea creatoare, calificarea tehnico-știin- fîfică pentru ’ câfe s-iâ pregătrt’"fn" anii de-' studiu. O muncă plină de pasiune a specialiștilor, de ' afirmare plenară a cunoștințelor și competenței lor pe tărîmul organizării superioare a activității productive, al promovării tehnicii moderne, a noului in producție, elaborării și aplicării de soluții valoroase pentru creșterea producției în condiții de înaltă eficiență economică — acesta este interesul tuturor, inclusiv ai cadrelor de specialiști, al întregii societăți. Și este neîndoielnic că un aflux de forțe tehnice către activitatea productivă se v» resimți puternic în bine în dezvoltarea noastră economică, în creșterea nivelului de trai al poporului.Integrate concepției unitare a partidului privind valorificarea superioară nu numai a potențialului material, ci și uman al țării, răș- punzind unor imperative majore ale dezvoltării economice în perioada actuală și de perspectivă, măsurile stabilite de recenta plenară a C.C. al P.C.R. vor asigura un nou și puternic impuls întregii activități pentru realizarea și depășirea prevederilor maximale ale planului pe acest an, pentru îndeplinirea obiectivului întregului popor — cincihalul înainte de termen — pentru noi, mari și rapide progrese pe calea prosperității României socialiste și ridicării nivelului de trai al întregului popor.

cu zeci de publicații și reviste de specialitate din diverse domenii ale științei contemporane. La deschidere au luat cuvintul acad. Alexandru Graur, directorul general a editurii Academiei Republicii Socialiste România, și lector Annelise Djubek, reprezentanta editurii Academiei germane de științe.Sint expuse aici sute de lucrări științifice din astronomie, biologie, matematică, medicină, fizică, psihologie, lingvistică, filologie etc. Un spațiu însemnat este dedicat unor prețioase contribuții din domeniul științelor umaniste. Rețin, de asemenea, atenția o serie de colecții recent lansate de editura berlineză. Este vorba de „Critica ideologiei burgheze" — ajunsă în prezent la circa 30 de volume —, „Istoria în format de buzunar", „Limbă și societate", „Li- . teratură și societate" și altele.Deschisă în cadrul convenției de colaborare dintre Academia Republicii Socialiste România și Academia germană de științe din R.D.G., ca răspuns la expoziția de carte organizată la Berlin în 1972 de editura Academiei, expoziția cărții germane se Înscrie ca un eveniment remarcabil, menit să faciliteze o mai bună cunoaștere a producției editoriale din această țară. Interesul editorilor germani de a realiza o ipai strînsă colaborare cu editurile noastre de specialitate este exprimat printr-o serie de lucrări românești din domeniul istoriei, lingvisticii și filologiei, traduse recent in limba germană. Pe linia aceleiași dorințe de popularizare și cunoaștere reciprocă a producției editoriale, se înscriu Și numeroasele caiete șl jurnale de editor, ca și alte forme publicitare menite să înfățișeze vizitatorilor cele mai reprezentative lucrări editate de această_ instituție în anii 1972—1973. Expoziția de carte deschisă în localul _ librăriei „Eminescu" relevă, în același timp, e- fortul editorilor berlinezi de a lărgi formele de colaborare cu instituțiile similare din alte țări socialiste.
G. CUIBUȘ

Din cauza timpului nefavorabil, Consiliul Național pentruEducație Fizică și Sport a hotărît animarea etapelor tuturor competițiilor oficiale, cu excepția concursurilor de schi din cadrul campionatelor republicane de seniori și juniori, inclusiv meciurile etapei a 17-a a diviziei ■ A . la-fotbal,-care -urmau să. se desfășoare la șfirșitul acestei săptămîni. Etapele atnînate vor fl reprogramate de federații.
• In turneul internațional feminin de șah de la Belgrad au fost continuate cîteva din partidele întrerupte în rundele precedente. Două puncte a realizat Gordana Jovano- vici prin victoriile obținute în partidele cu Erenska și Kalhbrener. In clasament conduce, după cum se știe, maestra româncă Alexandra Nicolau cu 6 puncte din 7 posibile, urmată de Kozlovska (U.R.S.S.) 4,5 puncte, Katia Jovanovici și Gordana Jovanovici (ambele din Iugoslavia), Veroczi (Ungaria) — 4 puncte fiecare etc.
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1 a Filozofie șl 
'tltnțlfic : Structu- 
1 șl procesul de 
1 a societății 
ialiste. Prezintă 
! dr. Haralamble 
j conf. univ. dr. 

17,00 ' mnba maghiară.
18.30 I 
18,35 I
18,40 tmisiune de »c- 

kcală.
19,20
10.30 r. cincinalul îna-

ten — cauză a 
>or.
Aămlnii : „Un 
te" de V. Vasl- 
'suri de Flavia 
'retează Nicolae

20,05 Ijtorle : „Memp- 
î

20,20 Ior ; Retrospec- 
hey.

20,45 7 e( înșiși.
21,15 ^ume : Emlstu- 

Jltru tineri in- 
biuzlcă ușoară.

22,10 ZDln țările so- 
c

22.40 4 români : Cu 
âierei Române 
denele italiene.

17,30 /
17.40 î^afice celebre 

^'românești.

20,00 '

18,15 Film serial pentru tineret : 
„Pierduți In spațiu". (Episo
dul „Revolta androizllor").

19,00 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanulul,

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20.00 Concert simfonic : Corul și 
orchestra simfonică ale Ra
dioteleviziunii. Dirijor iQSif 
Conta. Dirijorul corului Au
rel Grigoraș. • In program : 
~ Britten — Recviemul de 

Soliști : Emilia Pe- 
Florln Diaconescu, 
Tumageanlan, cu

B. 
război, 
trescu, 
Eduard 
participarea corului „Madrl» 
gal", dirijat de Marin Con
stantin. Prezintă Smaranda 
Oțeanu. în pauză : a Filmul 
documentar „Ovoidul" — 
producție „Al. Sahia" a Pu- 
bileitate.

32,00 Biblioteca pentru toți : Emi
siune închinată simbolismu
lui românesc, curent literar 
apărut in Istoria literaturii 
române la sftrșitul secolului 
al XIX-lea șl începutul se
colului al XX-lea. Dialog in
tre D. Micu și Ov. S. Croh- 
mălnlceanu. Prezintă M. Ma- 
covel.

cristalului : CEN- 
12; 14; 16,15; 18,30;

Mare : LUCEAFA- 
11; 13,30; 16; 18,30;

— 8,30; 11; 13,30;

„ ,__, _J desene animate
pentru copii — 9, Tinerii — 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20 : DOINA.
• Legenda lui Rustam i LUMINA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Organizația ; SCALA — 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,"

• Structura 
TRAL — 10;
20,30.
• Alfred cel 
RUL — 8,30;
21, FESTIVAL 
16; 18,30; 21.
e Program de

1,30;

FAVORIT — 8,45; 11; 13,15;21,
15,30; 18: 20,30.
a Pe aripile vuitului ; PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
• Clovnii ; CAPITOL — 0.3Q;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
e Fata care vinde flori : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE PQPOARE — 15,30; 
18; 20,15, COSMOS — 10; 15,30;
18; 20,30.
o Adio, arme !
9,30; 12,45; 16;
9; 12,30; 16; 19,30, 
12,30; 16; 19,30,
12,15: 16; 19,30.
a Născut liber — 9—18 in conti
nuare, Program de filme docu
mentare — 20.15, TIMPURI NOI. 
e Nunta de piatră : POPULAR
— 16: 18, 20.
s Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude: EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 
MODERN — 8,45;
18,30; 20,45.
• Egor Bullclpv și
zești
• In umbra violenței
— 9; 11,15; 13,30; 16; 
FLAMURA — 9; 11,15 
18,15; 20,30.
• Fortes des Lilas — 10; 12; 14,
Program de desene animate 
(S.U.A.) — 16 ; CINEMATECA
(sala Union).
• Cupa gloriei : SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete —
4415) ; 20,15 (seria de bilete —
4416) , UNIREA — 15,30; 18: 20,15.
• Andrei Rubliov : VIITORUL — 
15,30; 19.
• Drumul spre Vest : VOLGA — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30. MIORI» 
ȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
O Zestrea : MUNCA — 15,30; 18; 
20,15.
• Ultimul tren din Gun-Hill : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
a Grăsuna : VITAN — 16; 18; 20.
• Marla Stuart t BUCECI - 
15,30; 18; 20,30.
q Explozia : ARTA — 15.30; 1Ș; 
20,15.
• Moartea Regelui Negru : FE
RENTARI — 16; 18; 20,
a Marea evadare : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 19.
• Trandafiri roșii pentru Ange« 
lica: GIULEȘTI — 15,30: 18; 20.15.
• Războiul lui Murphy : FLO- 
REASCA — 15,30; 18: 20.30.

: FEROVIAR — 
19,30, GLORIA — 
“3, TOMIS »» 8;

AURORA — 0;

20,30,
16; 18,30; 20,45, 
11; 13.30; 16;

. «ții : BU- 
15,30: 18; 20,15.

■ ’ ’ : GRIVITA
18,155 20,30, 

; 13,30; 16;

în ultima vreme, in industria locală a județului Bacău au intrat în funcțiune noi capacități de producție. Amintim, dintre a- cestea, fabrica de bioxid de carbon și spălătoria chimică din Bacău, Secția de ambalaje de la Btihuși, secția de mobilă pentru export de la Tg. Ocna. Tot in o- rașul Bacău au fost construite și date în exploatare noi secții de prelucrări mecanice, forje, textile. Pentru muncitorii de pe noua platformă industrială a o- rașului de pe Valea Bistriței a fost construită o modernă patiserie. De mare importanță pentru economia județului este și noua hală chimică din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, modern utilată, unde șe valorifică superior deșeurile rezultate din procesul de fabricație de la Grupul industrial Borzești, precum și noua secție de prefabricate de la Urecheștj. jObiective importante au fost puse în funcțiune și în celelalte orașe ale județului. Ca urmare, industria locală băcăuană produce astăzi pentru fondul pieței peste 600 de sortimente de bunuri de consum ;
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii

COMITETULUI CENTRAU
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADATORONTOAflînd cu mîhnire știrea Încetării din viață a tovarășului Tim Buck, președintele Partidului Comunist din Canada, vechi militant al mișcării comuniste canadiene și internaționale, luptător neobosit pentru apărarea intereselor vitale ale clasei muncitoare și poporului canadian, pentru triumful idealurilor democrației, independenței naționale, socialismului și păcii, vă transmit dumneavoastră și familiei îndoliate, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, cele mai sincere condoleanțe și expresia profundei noastre compasiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaMulțumim călduros Excelenței Voastre pentru mesajul de pace și de prietenie pe care a binevoit să ni-1 trimită cu prilejul semnării Acordului cu privire la încetarea focului în Laos.Odată cu instaurarea păcii în țara noastră, vom continua să marcăm relațiile noastre cu poporul român prin sentimente de prietenie șt de stimă.

SRISAVANG VATTHANA
Regele Daosului

ȘTIRI SPORTIVE

vremeaJoi, 15 martie, vor continua să cadă ninsori în sudul și estul țării, iar în celelalte regiuni ele vor avea un ca-
nacter local. In Banat, Dobrogea, Bărăgan și sudul Moldovei se vor semnala ninsori, lapoviță și ploaie, eu depuneri de polei. Vîntul va mai prezenta intensificări, viscolind zăpada în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei.In cursul zilei, atlt precipitațiile cit

jrt vlntul Blăbl In Intensitate.Temperaturile maxime vor oscila Intre minus 3 șl plus 7 grade.La București va ninge slab, iar vintul va continua să scadă în intensitate. Temperatura maximă va urca plnă la plus 3—4 grade. (Agerpres)
„NOUVEL OBSERVATEUR"

• Aseară, pe patinoarul artificial din parcul sportiv „23 August", selecționata de hochei pe gheață a țării noastre, care se pregătește in vederea campionatului mondial (grupa B), a susținut un meci de verificare în compania echipei sovietice „Avto- mobilist" din Sverdlovsk. Oaspeții au obținut victoria cu scorul de 4—3 (0—1, 2—1, 2—1). Sîmbătă, cele două echipe vor susține un nou meci.• Turneul internațional de tenis de la Charleston (Virginia de vest) a programat primele partide din turul doi. Ilie Năstase l-a învins cu 6—4, 5—7, 7—5 pe sud-africanul Pat Cramer, în timp ce Ion Tiriac a pierdut cu 6—3, 3—6, 5—7 in fața spaniolului Juan Gisbert.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
RAHOVA — 15,30; 19.
• Poliția mulțumește : LIRA 
15,30: 18; 20,15.
• Jurnalul une| cameriste t 
TROCENI — 15,30; "
• Capcană pentru 
TROCENI — 20,15.

8 A fost odată un
RES.UL — 15,45;

CO
18.
general : 

polițist : PRO- 
18; 26,15.

CO-

■

o Radiotelevizlunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concer
tul Orchestrei simfonice șl a co- 

.. .............................. Dirijor : 
corului :

rulai Radioteleviziunii.
Iosif Conta. Dirijorul _______
Aurel Grigoraș. Ișl dă concursul 
corul „Madrigal" — dirijor : Marin 
Constantin. In program „Recvie
mul de război" de Britten 
o Opera Română ; Seară 
ză — 19.
• Teatrul de operetă : 
lady — 19,30.
a Teatrul de comedie ; Buffalo 
Bill și Indienii — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20, (sala din str. Alex. 

‘Sahla) : Valentin și Valentina
— 20.
a Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10,30, 
(sala Studio) : Bărbați fără neves
te — 20.
a Teatrul
19,30.
• Teatrul 
sufleurului
a Teatrul 
moara din 
Pinocchio — 16.
a Teatru! satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista »r» 
cuvlntul — 19,30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasileseu" : Fetele Didinel - 
19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.

— 20. 
viene-

My fair

Mic : După cădere

Gluleștl : Răzbunarea 
— 19,30.

„Ion Creangâ' 
Insula Piraților

: Co- 
— MO.
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Revista franceză „NOUVEL, OBSERVATEUR" publică, sub semnă
tura lui Jacques Mornand, o amplă analiză asupra multiplelor conse
cințe ale devalorizării dolarului pe pianul relațiilor economice dintre 
Statele Unite și celelalte țări capitaliste — analiză care dobindește o 
și mal mare actualitate in lumina noilor evenimente intervenite in 
eriza monetară. Reproducem mai jos extrase din articol ;„Pentru a doua oară în decurs de 14 luni dolarul american a fost devalorizat. Măsura este doar o primă etapă a vastei ofensive economice și financiare pe care Washingtonul intenționează să o lanseze împotriva partenerilor săi din Piața comună și Japonia. Intr-adevăr, după cite se pare, recenta criză monetară se deosebește întrucitva de cele anterioare.Pentru a înțelege dedesubturile a- cestei acțiuni, să ne amintim de momentele de la șfirșitul lui ianuarie și începutul lui februarie 1973, etnd se dezlănțuise valul speculativ și deținătorii de devize americane, încurajați de introducerea cursului flotant al francului elvețian, vindeau masiv dolari contra mărci vest-ger- mane și yehi japonezi, mizînd pe revalorizarea monedelor respective. Atunci o acțiune viguroasă și concertată a tuturor băncilor centrale și mai ales a Băncii federale de Rezerve a Statelor Unite ar fi putut pune capăt acestor tranzacții. Ce s-a in- tițnplat insă 7 Nu numai că Banca federală de Rezerve.,.» S.U.A. nu a intervenit pentru a susține dolarul și a bara calea speculei, dar o serie de consilieri din cadrul guvernului de la Washington și unii membri ai Congresului au declarat deschis că dolarul nu are un curs de schimb realist și că trebuie devalorizat. E- fectul acestei situații este prompt. Miliarde de dolari apartinind marilor bănci de pe cele cinci continente și din' seifurile societăților multinaționale se scurg spre băncile centrale dțn R.F.G. și Japonia, precum și din Belgia, Olanda, Franța, pentru a fi preschimbați în monedele țărilor respective. Bătălia monetară dintre S.U.A. și Europa occidentală se declanșează în condiții din cele mai proaste pentru aceasta din urmă.Marca vest-germană devine ținta principală a speculațiilor financiare, în a doua săptăminâ din februarie, Bundenbank se vede nevoită să cumpere circa șapte miliarde de dolari. Autoritățile vest-germane sint pur și simplu copleșite de acest aflux. Invazia dolarului amenință să dis» trugă echilibrul economic și financiar al țării. Apelul adresat de guvernul de la Bonn partenerilor din Piața comună rămîne fără rezultat. In această situație, Bonnul șe găsește din nou în situația de a lua în considerară o revalorizare a mărcii —

(a treia în ultimii patru însă conștient că aceasta ... _____să penalizeze grav pe exportatorii vest-germanî și să disloce structurile monetare ale Pieței comune, nu se hotărăște să treacă la revalorizare (o va face, ulterior, la 12 martie — n.r.).în acel moment, ministrul de finanțe american Volcker debarcă în Europa, ca purtător al unei oferte de devalorizare a dolarului. Noua

ani). Fiind ar însemna

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

devalorizare este anunțată oficial, luni, 12 februarie, la prima oră.Care a fost interesul Administrației americane de a devaloriza 7 Desigur, devalorizarea, umbrește intr-o oarecare măsură mitul dolarului. Dar această estompare a imaginii începuse mai de mult, odată cu devalorizarea precedentă din decembrie 1971.în fapt, devalorizarea aduce Statelor Unite mai multe avantaje decit inconveniente, In primul rind, dolarul rămîne neconvertibil în aur șl în alte monede, așa cum s-a convenit la 15 august 1971. Apoi, ținind seama și de devalorizarea anterioară, actuala devalorizare a dolarului atinge un procent de 18 la șută (8 la sută plus 10 la sută). In raport eu țări ca Japonia și Elveția, ale căror monede au fost revalorizate de facto, devalorizarea reală a- tlnge nivelul de 25—30 la sută. Este fenomenul denumit de specialiști «devalorizare sălbatică», avînd ca efect o sporire suplimentară a competitivității mărfurilor americane pe piața mondială. Obiectivul Administrației Nixon este de a restabili echilibrul balanței comerciale a Statelor Unite pînă în 1974 sau 1975 (al cărei deficit crescuse de la 2,3 miliarde in 1971 la 6.4 miliarde dolari în 1972).Pe de altă parte, se apreciază că Washingtonul se pregătește să ceară, in cadrul negocierilor comerciale, care urmează să inceapă in vara acestui an, o deschidere mai largă 
a Pieței comuna agricole in fala

produselor alimentare americane, precum și a pieței japoneze în fața produselor industriale ale S.U.A. Dacă nu va obține satisfacție. Washingtonul ar putea să amenințe cu o a treia devalorizare a dolarului, precum ș! cu exercitarea altor măsuri de presiune.în recenta ciocnire de forte cu Washingtonul, «cei nouă» din Piața comună au fost uniți doar prin... pasivitate. Ei n-au propus nici o soluție pentru că nu o aveau. Ei au acceptat devalorizarea dolarului cu resemnare, ca pe răul cel mai mic. Disensiunile intercomunitare s-au manifestat in mod ingrijorător pe plan tehnic. Marea Britanie a refuzat să devalorizeze lira sterlină, păstrind soluția cursului flotant. Italia a profitat de ocazie spre a institui, de asemenea, un curs flotant Or, sistemul flotăril face mai dificilă funcționarea financiară a Pieței comune agricole și împiedică punerea In aplicare a acordurilor de cooperare monetară intercomunitară, care ar trebui să intre în vigoare la 1 a- prilie.Astfel, devalorizarea nu numai că nu reglementează niciuna din marile probleme monetare in suspensie, ci dă startul unei ofensive a Statelor Unite pe plan economic, in vederea subordonării Pieței comune și Japoniei intereselor americane, constituind In continuare sursa izbucnirii unor noi crize".
★

N. R. Articolul de mai sus a fost 
scris înainte de hotărirea luată, la 
12 martie, de miniștrii de finanțe ai 
țărilor Pieței comune, cu privire la 
adoptarea de către șase dintre par
teneri a cursului fluctuant limitat în 
raport cu dolarul șl la reevaluarea 
mărcii vest-germane cu 3 la sută. 
Dar aceste măsuri nu fac decit să 
confirme cele susținute de autor in 
articolul din „Nouvel Observateur". 
întrunită cu intenția de a opune 
Statelor Unite frontul comun al „ce
lor nouă" în problemele soluționării crizei monetare, hotărirea adoptată la Bruxelles este numai in parte co
munitară (trei țări — Anglia, Italia, 
Irlanda — vor continua politica fluc- 
tuării individuale) șt, practic, ea va . 
duce la întărirea competitivității 
produselor americane in țările Pie
ței comune și la diminuarea posibi
lităților lor de export pe piața S.U.A. 
Totodată, ca urmare a adoptării de 
măsuri divergente in legătură cu 
devalorizarea dolarului, pozițiile sta
telor vest-europene la viitoarele ne
gocieri comerciale vor fi slăbite.
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GENEVA 14 — Coresponden
ță de la C. Vlad. In cadrul 
Conferinței Comitetului de de
zarmare, care iși desfășoară lu
crările la Palatul Națiunilor 
Unite din Geneva, reprezentan
ții diferitelor state membre ale 
comitetului expun, in conti
nuare, pozițiile țărilor lor în 
domeniul dezarmării, oprindu-se 
cu deosebire asupra modului de 
desfășurare a activităților Co
mitetului de la Geneva și asu
pra problemelor ce trebuie să 
stea in centrul atenției acestuia 
la actuala rundă a negocierilor 
de dezarmare.în cuvîntarea sa, șeful delegației Poloniei, Wlodzimierz Natorf, a apreciat că tendințele de destindere care se manifestă în viața internațională, eforturile făcute de statele europene pentru statornicirea păcii și securității pe continent vor înrîuri favorabil eforturile vizînd dezarmarea, depuse în cadrul Comitetului de la Geneva. Climatul de încredere și bunăvoință — a spus el — constituie cadrul indispensabil pentru găsirea unor soluții constructive și durabile în domeniul dezarmării. Reprezentantul polonez a desemnat, ca o sarcină imediată a comitetului, realizarea unui acord în domeniul prohibirii totale a armelor chimice și a declarat că proiectul convenției în materie, propus de țările socialiste, membre ale comitetului, la 28 martie 1972, constituie o dovadă concretă a voinței lor politice de a se a- junge la un acord. Vorbitorul a preconizat, de asemenea, ca subiecte prioritare pe agenda de lucru a actualei sesiuni a comitetului problema interzicerii experiențelor nucleare și pregătirea Conferinței mondiale de dezarmare.Detaliind, la rîndul său, o serie de aspecte privind interzicerea armelor chimice și a experiențelor nucleare, reprezentantul Canadei, W. H. Barton, a opinat că „în aceste două domenii, comitetul poate să-și concentreze, în mod util, atenția în lunile următoare". El a specificat că acest fapt nu trebuie să echivaleze cu limitarea actualelor dezbateri din comitet la cele două teme. „Comitetul — a adăugat el — trebuie să demonstreze că este în continuare capabil să aducă o contribuție serioasă și fructuoasă în domeniul dezarmării. O condiție de bază pentru aceasta este ca toate statele membre, și în primul rînd cele ce asigură conre- ședinția conferinței și care au o responsabilitate aparte, să contribuie la efortul comun întreprins".

Reuniunea multilaterală 
de la Helsinki• \

In centrul dezbaterilor grupului de lucru : măsurile de creștere 
a stabilității și încrederii în EuropaHELSINKI 14. — Trimisul nostru special, D. Ținu, transmite : Consultările de la Helsinki consacrate pregătirii conferinței pentru securitate și cooperare în Europa au continuat miercuri in cadrul grupului de lucru, care examinează propunerile formulate pînă în prezent de partipipanți cu privire la primul capitol al ordinii de zi a viitoarei conferințe. Lucrările grupului s-au desfășurat sub președinția reprezentantului Bulgariei.Dezbaterile s-au axat asupra măsurilor de creștere a stabilității și încrederii între state în Europa. Intervențiile a numeroși participanți la discuții au pus în evidență legătura organică dintre procesul edificării securității europene și înfăptuirea unor măsuri de dezangajare

militară, de natură să ducă la sporirea stabilității pe continent. Por- ninrL.-de la adevărul axiomatic că o recuritate reală, efectivă, nu poate fi concepută atîta timp cît continuă cursa înarmărilor, cît persistă o serie de factori care frînea- ză. instaurarea unei atmosfere de deplină încredere între popoare, o serie de țări participante au prezentat propuneri vizînd adoptarea unor măsuri concrete de dezangajare și dezarmare militară. Constatând similitudinea unor puncte din proiect pe această temă, aflate pe masa reuniunii, grupul de lucru a hotărît să continue dezbaterile pe baza unui document cadru, carg să aibă în vedere toate punctele de vedere exprimate pină în prezent.
HANOI

Eliberarea unui nou grup
de militariHANOI 14 (Agerpres). — La Hanoi a fost eliberat un nou grup de militari americani. Grupul, format din 108 persoane, a fost pus în libertate

VIETNAMUL DE SUD

americaniîn prezența delegaților Comisiei militare mixte cvadripartite și Comisiei internaționale de control și supraveghere.
GUVERNUL REVOLUȚIONAR PROVIZORIU CERE 
APLICAREA STRICTĂ A ACORDULUI DE LA PARISPARIS 14 (Agerpres). — Li Van Sau, reprezentant al delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la conferința desfășurată în capitala Franței în problema Vietnamului, a relevat că, deși s-a scurs un interval de o lună și jumătate de la semnarea acordului de la Paris privind Vietnamul, administrația saigo- neză continuă să efectueze operațiuni militare și polițienești de anvergură, în scopul de a extinde zonele pe care le controlează.Administrația saigoneză — a arătat Li Van Sau — continuă reprimarea patrioților sud-vietnamezi care se pronunță pentru reconciliere și înțelegere națională, încalcă libertățile democratice și împiedică pe. ziariști să participe la conferințele de presă organizate de delegația G.R.P. al R.V.S. în Comisia militară mixtă cvadripartită.G.R.P. al R.V.S., a continuat Li Van Sau, cere aplicarea strictă, a

IU AJUNUl REUNIUNII CONSILIULUI DE SEClffllTATE 
DE LA CIUDAD DE PANAMA

Lan spriHn Itarâ istre 
cererea MH afirmare

a Mei swniiii iiaMi

prevederilor acordului de la Paris, între care a celor referitoare la predarea de către regimul saigonez a deținuților politici civilii reprezentanților G.R.P. al R.V.S.
laps Un mesaj 

al prințului Sufanuvong, 
în problema Acordului 
de restabilire a păciiSAM NEUA 14 (Agerpres). — Prințul Sufanuvong, președintele Comitetului Central al Frontului Patriotic Laoțian, a adresat prințului Suvănna Fuma, primul ministru al guvernului de la Vientiane, un mesaj în problema Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos. în mesaj se cere ca prințul Suvanna Fuma să dea un ordin imediat forțelor armate ale guvernului de la Vientiane să respecte cu strictețe încetarea focului. Pentru transpunerea in viață a Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională se cere, totodată, suspendarea raidurilor aviației S.U.A.. și a atacurilor trupelor tailandeze împotriva zonelor eliberate din Laos.

★PNOM PENH. — Avioane militare ale S.U.A. au continuat, marți, bombardamentele asupra teritoriului cambodgian, informează agenția U.P.I.
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CORESPONDENTA DIN SANTIAGO DE CHILE

Buenos Aires. Adepji ai Frontului Justițialist de Eliberare salutînd victoria 
în alegerile prezidențiale

în memoria
lui Karl Marx

LONDRA 14 (Corespondență 
de la N. Plopeanu). Cu prilejul 
aniversării a 90 de ani de la 
încetarea din viață a lui Karl 
Marx, la mormântul marelui 
dascăl al proletariatului mon
dial, din cimitirul Highgate, din 
Londra, a avut loc, miercuri, 
ceremonia depunerii de coroa
ne de flori. Din partea Amba
sadei Republicii Socialiste Ro
mânia la Londra a fost depusă 
o coroană de flori de către am
basadorul Pretor Popa. La ce
remonie a luat cuvintul Jan 
Styles, membru al Comitetului 
Executiv al Partidului Comu
nist din Marea Britanie.

CONVORBIRI 
POLONO-UNGARE 
LA NIVEL ÎNALTVARȘOVIA 14 (Agerpres). — La invitația lui Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., și a lui Piotr Jaroszewicz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, miercuri au sosit la Varșovia, într-o vizită de lucru prietenească, Jănos Kâdăr, prim-secre- tar al C.C. al P.M.S.U., și Jeno Fock. membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U. și președinte al guvernului R.P. Ungare. în aceeași zi — menționează agenția P.A.P. — au avut loc convorbiri între conducătorii de partid și de stat ai celor două țări.

VREMEA ÎN EUROPA

Viscole si ninsori abundente
< 5

în sud-estul continentului
In zone ale BulgarieiSOFIA. — Ninsori1 deosebit de a- bundente, Însoțite in unele locuri de furtuni puternice, s-au abătut asupra Bulgariei, îngreunînd considerabil transporturile pe numeroase căi de comunicație ale țării. Deosebit de mare este cantitatea de zăpadă, căzută în regiunile de nord și nord-est ale Bulgariei, în regiunile Pleven, Șilistra și în alte zona, unde drumurile sînt complet impracticabile. în munții Rila, Pirin și Sta- ra-Planina, precum și pe - masivul Vitoșa, din imediata vecinătate a capitalei bulgare, zăpada atinge în unele locuri grosimea de 2 metri, informează agenția B.T.A.BELGRAD. — O zăpadă abundentă, însoțită de viscol, s-a abătut asupra zonelor de est și sud ale

H

zăpezi de 2 metriIugoslaviei. Din aceste regiuni se anunță inzăpezirea drumurilor, mai ales pe ruta Belgrad—Niș, și a tuturor căilor de comunicație din estul Serbiei și Macedonia. Precipitațiile căzute în ultimele zile sub formă de zăpadă și lapoviță au depășit cantitatea căzută în ultimele trei luni. în sudul Banatului sirbesc și la Belgrad, vintu! a atins 70 kn: pe oră.BUDAPESTA. — începind de marți seara, în cea mai mare parte a Ungariei a nins. Un cer plumburiu anunță, în continuare, căderea de precipitații sub formă de zăpadă și lapoviță. La Budapesta se iau în prezent măsuri care să preîntimpine eventualitatea înrăutățirii situației.

agențiile de presă transmit:
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Primirea ie către premlerol I. fl. Eiipî 
a părții române in Ms
gmrnamentală mintă româno-iCAIRO 14 (Agerpres). — Premierul egiptean, dr. Aziz Sedki, a primit, miercuri, pe vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Gheorghe Rădu- lescu, președintele părții române în Comisia guvernamentală mixtă de cooperare economică și tehnico-știin- țifică româno-egipteană. Au fost a- bordate o serie de probleme de interes comun privind relațiile bilaterale și perspectivele dezvoltării lor în viitor.La primire, desfășurată într-o

atmosferă cordială, de prietenie, a participat ambasadorul României la Cairo, Petru Burlacu.
★Tovarășul Gheorghe Rădulescu a oferit, miercuri seara, un cocteil în cinstea lui Mohamed Abdallah Mer- zaban, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru all economiei și comerțului exterior, conducătorul delegației egiptene la cea de-a 8-a sesiune a Comisiei guvernamentale mixte de cooperare economică și tehnioo-științifică.

Semnarea unor documente
privind schimburile comerciale româno-turceANKARA 14 — Corespondentul A- gerpres. Ion Badea, transmite : în urma negocierilor care au avut loc la Ankara, miercuri au fost semnate, între România și Turcia, noi documente inter guvernamentale privind dezvoltarea in continuare a schimburilor comerciale bilaterale. Documentele prevăd efectuarea plăților reciproce in devize libere pentru produsele românești și turcești, oare. în mod tradițional, au făcut o-

bieotul schimburilor comerciale bilaterale, cît și pentru noi produse.Șeref Durugonttl. adjunct al ministrului turc al comerțului, a declarat, cu acest prilej, că „documentele încheiate Ia Ankara sînt menite să contribuie Ia traducerea în practică a dorinței celor două țări de a extinde în continuare schimburile lor de mărfuri, pe baza avantajului mutual".

în capitalele latino-americane sint așteptate cu mult interes lucrările Consiliului de Securitate al O.N.U. — programate să înceapă joi, la Ciudad de Panama — eveniment care are loc pentru prima dată intr-o capitală de la sud de Rio Grande. Interesul deosebit se datorește în primul rînd faptului că, în cadrul reuniunii, Panama, membru nepermanent al consiliului, urmează să prezinte, după cum s-a mai anunțat, cererea de a fi sprijinită în redo- bîndirea suveranității naționale asupra zonei Canalului care în prezent se află sub jurisdicția S.U.A.Cit de dăunătoare este situația actuală pentru națiunea panameză reiese cu prisosință dintr-un studiu al Comisiei Economice a O.N.U. pentru . America Latină, în care se arată că Republica Panama obține anual de pe urma exploatării canalului doar 1,9 milioane dolari, în timp ce profiturile totale s-au ridicat, de pildă, în anul 1970, la 175 milioane de dolari. „Canalul — menționează studiul citat — servește intereselor S.U.A., importatorii și exportatorii americani fiind principalii beneficiari". La toate acestea se adaugă prezența în zona canalului a numeroase baze militare ale S.U.A.Lupta poporului panamez pentru a reintra în deplinele sale drepturi asupra acestei zone nu face decît să ilustreze intensificarea curentului, la scara întregului continent, în favoarea asumării depline a tuturor atributelor suveranității naționale. Legătura strînsă dintre suveranitatea economică și cea politică, privite ca necesități obiective ale unei dezvoltări de sine stătătoare, implică atît eliminarea dominației monopolurilor străine asupra resurselor naturale, cît și înlăturarea oricărui fel de imixtiune In afacerile interne ale țărilor latino-americane. Gama largă de măsuri adoptate în cursul ultimilor ani, printre care restrîngerea zonelor de dominație a monopolurilor imperialiste, elaborarea unor forme de cooperare între țări latino- americane (de pildă, „grupul andin , format din Peru, Chile, Ecuador, Columbia, Bolivia, care a instituit acțiuni comune pentru apărarea economiilor naționale), restricțiile ridicate în calea tendințelor acaparatoare ale capitalului străin — sînt tot atîtea mărturii din cele mai semnificative ale acestui curent. Recenta

adeziune a Venezuelei la „grupul andin" demonstrează extinderea ariei in care acționează factorii unei dezvoltări întemeiate cu prioritate pe controlul național asupra resurselor proprii.Pentru a ne întoarce la reuniunea Consiliului de Securitate, de la Ciudad de Panama, interesul de care aminteam este subliniat și de prezența miniștrilor de externe din alte nouă țări latino-americane — Columbia, Costa Rlca, Cuba, Ecuador, Guyana, Jamaica, Panama, Peru și Venezuela. Simpatia și sprijinul de care se bucură cererea panameză sînt exprimate într-o serie de declarații făcute de oameni politici lati- no-americani. Astfel, ministrul de externe al Republicii Peru, MIGUEL ANGEL DE LA FLOR, declara, cu prilejul întîlnirii de la Lima cu omologul său panamez, că țara sa sprijină cu hotărire poziția Republicii Panama „pentru a se pune capăt unei situații de injustiție ce reprezintă un permanent factor de tensiune". Ministrul de externe al Hondurasului, CESAR BATRES, a făcut cunoscut că țara sa „oferă tot sprijinul pentru Republica Panama și pentru cererea sa de afirmare a deplinei suveranități, la reuniunea Consiliului de Securitate. Credem că, în cadrul comunității internaționale, problemele trebuie să fie rezolvate în lumina dreptului internațional, al principiului egalității intre toate statele. De aceea, noi nu concepem deosebiri de statut între națiuni mici și mari. Cu toții sintem egali, și de aceea vom susține cererea adresată de Panama". Referindu-se, în cadrul unei conferințe de presă, la reuniunea Consiliului de Securitate, președintele Republicii Chile, SALVADOR ALLENDE, și-a exprimat satisfacția că această reuniune are loc, pentru prima oară, într-o țară latino- americană și că această țară este Panama. „Acolo se tărăgănează o problemă care este legată de interesele materiale și, mai mult, de suveranitatea unui popor care a luptat și luptă pentru ea. Noi vom fi întotdeauna alături de popoarele care luptă pentru independența lor economică, pentru respectarea suveranității lor, pentru respectarea integrității lor teritoriale".
Eugen POP

Guvernele U.R.S.S. și Gu-
yemei au hotărit să înființeze ambasade in capitalele celor două țări — transmite agenția T.A.S.S. Hotă- rîreă, se spune intr-un comunicat publicat la Moscova, a fost adoptată in vederea stimulării dezvoltării colaborării reciproce în domeniul economiei, comerțului și culturii.

alegerile prezidențiale 
din Turcia, întreruPte în cursulnopții de marți spre miercuri, după cel de-al patrulea tur de scrutin, au fost aminate miercuri, pentru 48 deore.

ficord iraniano-afgan.Primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveida, aflat într-o vizită la Kabul, și premierul Afganistanului, Mohammed Musa Shafiq, au semnat un acord care pune capăt disputei dintre cele două țări, datînd de un secol, cu privire la folosirea apelor rîului Helmand, ce străbate teritoriile lor.
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„Lunohod-2“ iși continuă activitatea
MOSCOVA 14 (A-

gerpres). — Laborato
rul selenar „Luno- 
hod-2“ iși continuă 
activitatea în cea de-a 
treia zi selenară — a- 
nunță agenția T.A.S.S. 
La 13 martie, el s-a 
reîntors lingă crate-

rul mare, la marginea 
căruia a staționat in 
perioada nopții luna
re trecute. In cursul 
zilei lunare preceden
te, in acest crater au 
fost descoperite tera
se care dovedesc exis
tența unor alunecări

de teren. Aparatul au
tomat a efectuat stu
dierea minuțioasă a 
zonei respective.

„Lunohod-2“ iși va 
continua activitatea, 
deplasîndu-se in 
recția nord-est.

di-

La Phenian a 50311 delegația sud-coreeană care va participa la cea de-a doua reuniune a Comitetului de coordonare Nord—Sud. Comitetul de coordonare a fost format, după cum se știe, în virtutea declarației comune a Nordului și Sudului, din iulie 1972, care conține principiile reunificării pașnice a Coreei. Pak Sen Cer, vicepre- mier al Consiliului Administrativ, l-a primit pe Li Hu Rak, copreședinte al

părții sud-coreene în Comitetul de coordonare Nord—Sud, într-o vizită protocolară — relatează agenția A.C.T.C.
Președintele Siriei, Hafez El Assad, a semnat un decret,, privind intrarea in vigoare. cu efect imediat, a Constituției țării, aprobată luni, în cadrul unui referendum. cu o majoritate de peste 97 la sută. în termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a noii legi fundamentale a statului vor fi or-

U.R.S.S. Produse românești 
expuse în parcul SokolnikiMOSCOVA (Corespondență de la L. Duță). în parcul Sokolniki din capitala U.R.S.S. s-a deschis, la 14 martie, expoziția specializată românească de ustensile luminoase, organizată de I.C.E. „Mașinimport" și uzina „Electrobanat". Sînt prezentate numeroase articole românești din acest domeniu, printre care corpuri de iluminat industriale, piese de iluminat. La ceremonia inaugurării expoziției au participat reprezentanți ai Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., ai Comitetului de Stat al Planificării, ai Ministerului Comerțului Exterior și ai Ministerului Comerțului ale U.R.S.S., conducători ai unităților de. comerț, exterior sovietice.
R. D. GERMANĂ Aprecieri 
asupra rodnicelor relații eco

nomice cu țara noastrăLEIPZIG (Corespondență de la 'Șt. Deju). In cadrul unei conferințe de presă, ministrul economiei externe al R.D. Germane, Horst Solie, a făcut un prim bilanț al actualei ediții, de primăvară, a Tirgului internațional de la Leipzig.Cu același prilej, locțiitorul ministrului economiei externe al R.D.G., Gerhard Nitesche, s-a referit la perspectivele dezvoltării relațiilor economice între R.D. Germană și Republica Socialistă România. Amintind că în această lună se împlinesc zece ani de existență a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științi- fică R. D. Germană — Republica Socialistă România, locțiitorul ministrului a remarcat că, în cei zece ani, volumul schimburilor a crescut de peste patru ori, iar prevederile planului de colaborare de lungă durată pină în 1975 se vor realiza încă la sfirșitul anului 1973. Vorbitorul a subliniat că între cele două țări există numeroase convenții de cooperare și specializare în domeniile opticii, mașinilor unelte, electrotehnicii etc. România, a adăugat el, livrează și montează în R.D.G. un mare obiectiv complex pentru industria siderurgică. în încheiere, Gerhard Nitz- sche și-a exprimat convingerea că în perspectivă se vor intensifica specializarea și cooperarea între cele două țări.
EGIPT „Ramses" — versiune 

a autoturismului „ARO"CAIRO. — (Corespondență de la T. Catincescu). Cooperării în producție dintre România și Egipt, care în ultimii ani a înregistrat rezultate fructuoase in numeroase sectoare ale activității economice, i s-a adăugat, miercuri,

o nouă pagină. La mai puțin de un an- de la asamblare* liniei de tractoare de la Helua4, de pe a cărei bandă au cobori pînă acum peste 1 000 tractoare, a fost pusă în funcțiune o nouă linie de asamblare, de data aceast . a autoturismelor de teren „ARO.La festivitatea inaugurală, cat! a avut loc la întreprinderea d mijloace ușoare de transport „El trămeo" din Cairo, au participa reprezentanți ai Ministerului In dustriei Construcțiilor de Mașin Grele din țara noastră și ai condu cerii întreprinderii, precum și nu meroși specialiști români și egip teni.Primul autoturism realizat în co operare cu țara noastră poartă de numirea „Ramses" și a fost expu In pavilionul egiptean al Tîrgulu internațional de la Cairo. J

ANGLIA Complex expoziției 
nai românesc iLONDRA (Corespondență de j N. Plopeanu). în sala Compari Reed International, situată in ci trul Londrei, a avut loc ieri 11 chiderea unui complex expozj I nai românesc organizat in ca S ciclului de manifestări desfășt S sub egida „Lunii dedicate rea 1 rilor României socialiste". Ex- j ția înfățișează succesele obținu B țara noastră in domeniile econ l social, cultural și științific I ultimul sfert de secol. Un lo< | portant îl ocupă noutățile j riale, în cadrul cărora, la 1' 8 frunte, sînt Înfățișate operele I plete ale tovarășului N s Ceaușescu, traduse în limba [ ză, precum și cele două v B consacrate țării noastre și act: I președintelui Consiliului de ! I României, care au fost tlpăr I curind, la Londra.

ELVEȚIA Interes viu j I 
„România turistică IGENEVA (Corespondență I C. Vlad). Manifestare de pi S Salonul internațional de tv I sporturi de la Lausanne a | ciat de participarea a 200 I pozanți din 22 de țări. 1 I a participat cu un stand o I în cifre și imagini dezvolt; j rismului în țara noastră. 0 8 în cadrul „Zilelor ror l organizate in perioada I rării actualei ediții a 8 lui, ministrul adjunct al 8 lui, Mihai Părăluță, a pre? I cadrul unei conferințe d< I principalele aspecte ale d f turismului românesc. Inter I manifestat de publicul elv< I de realitățile din Români | mat in afluența de vizita11 gistrată la standul rom' | reflectat pe larg in pre B țiană.

Un uragan s-a abătut asupra statului Texas (S.U.A.). S-au produs impor
tante distrugeri materiale, orașele Hubbard și Burnet fiind izolate tempo

rar. în fotografie : O imagine din orașul Burnet

ganizate alegeri generale.
Ministrul egiptean al afa

cerilor externe, Mohamed Hassan El-Zayyat, aflat intr-o vizită In R. P. Chineză, a avut, marți, la Pekin, o convorbire cu ministrul afacerilor externe al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cam- bodgiei, Sarin Chhak — informează agenția China Nouă.
Manevre militare O.T.O. s-au desfășurat timp de șase zile in Norvegia de nord — anunță agenția T.A.S.S. La manevre au participat subunități ale armatelor Norvegiei. Angliei și Olandei, cu un efectiv de 6 000 de persoane.
într-o statistică publicată 

la Geneva se ara^a că in țările vest-europene la fiecare cinci minute un om este omorit în accidente rutiere și alte 20 de persoane sint rănite. Documentul arată, totodată, că pe drumurile continentale are loc un accident rutier la fiecare treizeci de secunde.

Mișcarea grevistă din AsLONDRA 14 (Agerpres). — în Marea Britanie continuă acțiunile revendicative în semn de protest împotriva politicii antiinflaționiste a guvernului care, stabilind limite precise pentru salarii, permite, în același timp, prețurilor la anumite produse, îndeosebi alimentare, să crească fără a fi controlate. între acestea se numără greva muncitorilor din industria gazului, declanșată în urmă cu aproape o lună, precum și grevele zilnice ale diverselor categorii de sindicaliști. Marți au intrat în grevă, printre alții, funcționarii Parlamentului și o parte din salariații de la unele aeroporturi, servicii vamale și oficii guvernamentale. Continuă, de asemenea, prin rotație, grevele personalului nemedical din numeroase spitale și ale muncitorilor și salariaților feroviari.Miercuri, peste 500 000 de studenți de la majoritatea institutelor de în- vățămint britanice . au declarat o grevă de 24 de ore, cerind îmbunătățirea condițiilor de studiu. Victor Feather, secretarul general al

T.U.C. — Centrala sindil- că gruptod peste 10 mil- menl ai muncii — a lari sindicatelor să sprijine • nizată de Uniunea Nați- denților britanici.
INCIDENTE INILONDRA 14 (Agerpi- dente violente au oonie producă in Irlanda do cursul zilei de marți. I- tanic a fost ucis și al. Pe de altă parte, in - doyne, a fost ucis un- tolic înarmat, iar un- nind populației protes- dat, ca urmare a răns explozia unei bombe. - rul total al pierderilor- nești a ajuns la 748.
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