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REZULTATELE
întrecerii dintre organizațiile județene

Au început, la 17 martie, lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a actualei legislaturi a Marii Adunări Naționale. In dezbaterea deputaților sînt a- duse documente de mare importanță pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a activității economice și sociale a României. Expresie a profundului democratism ce caracterizează întreaga activitate politică, economică și socială a țării, proiectele principalelor legi supuse discuției au fost publicate în prealabil în presă, au fost discutate de mase largi de cetățeni, devenind astfel rezultatul unor largi consultări cu oamenii muncii, cu specialiști din diverse domenii de activitate.Alături de deputați, la lucrările sesiunii iau parte numeroși invitați, conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții economice, științifice și culturale, ziariști.In sala Marii Adunări Naționale erau, de asemenea, prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră, precum și corespondenți ai presei străine.Deputății și invitații au în- tîmpinat cu

delungi aplauze pe conducătorii partidului și statului, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kaș, Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu.Erau prezenți membrii Consiliului de Stat.Lucrările sesiunii au- fost deschise de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări Naționale.Marea Adunare Națională a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi

1. — Verificarea 
alegerii de deputați 
scripția electorală
Rîmnicu Vîlcea, din județul 
Vîlcea, și în Circumscripția e- 
lectorală nr. 5 
Nord-Vest, din județul

2. — Proiect de lege 
vire la activitatea de 
exterior, de cooperare 
mică și tehnico-științifică 
Republicii Socialiste România.

3. — Proiect de lege privind 
perfecționarea pregătirii profe
sionale a lucrătorilor din uni
tățile socialiste.

I
legalității 

în Circuni- 
nr. 1 —

puternice și în-

Timișoara 
Timiș, 

cu pri- 
comerț 
econo- 

a

4. — Proiect de lege privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Comisiei naționa
le de demografie.

5. — Proiect de lege privind 
extrădarea.

6. — Proiect de lege cu pri
vire la actele de identitate ale 
cetățenilor români, precum și 
la procedura schimbării domi
ciliului și a reședinței.

7. — Eliberarea din funcția 
de membru al Consiliului de 
Stat a tovarășului Ion Cosma, 
care a fost numit ministru și 
completarea locului devenit 
astfel vacant.La primul punct al ordinii de zi, deputatul Tudor Dră- 
ganu, președintele Comisiei de validare, a prezentat raportul comisiei pentru validarea mandatului de deputat al tovarășei Lucia Lazanu, în Circumscripția electorală nr. 1 — Rîmnicu Vîlcea, din județul Vîlcea, și al tovarășului loniță Bagiu, în Circumscripția electorală nr. 5 — Timișoara Nord- Vest, din județul Timiș, în locurile care au fost vacante.Trecîndu-se la vot, Marea Adunare Națională a validat în unanimitate mandatele noilor deputați.In continuarea ordinii de zi, tovarășul Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, a

prezentat, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, expunerea la Proiectul de lege cu privire 'la activitatea de comerț exterior, de cooperare e- conomică și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România.Deputatul Aurel Vijoli, președintele Comisiei economico- financiare, a prezentat apoi raportul acestei comisii și a altor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale la a- cest proiect de lege.La dezbaterea acestui proiect de lege au luat cuvîntul deputății Constantin Dăscălescu, prim-secretar al Comitetului județean — Galați al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Iosif Roth, vicepreședinte al Consiliului popular al județului Timiș, Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Florica Toma, tehnic cian la Fabrica „Țesătura" din Iași, Mircea Simovici, director al Fabricii de rulmenți din Bîrlad, Angelo Miculescu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, Dumitru Joița, prim- vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, Gheorghe Neculau, directorul general al Combinatului

de celuloză și ■ hîrtie din Brăila. precum și ministrul industriei ușoare, Ion Crăciun.Proiectul de lege a fost discutat apoi pe articole, adoptîn- du-se cu acest prilej unele a- mCndamente, în spiritul propunerilor făcute de deputați, în cadrul dezbaterii generale.Cu amendamentele propuse Marea Adunare Națională a . adoptat apoi prin vot secret 
Legea cu privire Ia activitatea 
de comerț exterior, de coope
rare economică și tehnico-știin- 
țifică a Republicii 
România.La amiază, ședința dunări Naționale a șit pentru a comisiilor 1 continue lucrările cu proiectele de pe ordinea de zi

SocialisteMarii A- luat sfîr- i da posibilitatea permanente • să-și în legătură lege înscrise a sesiunii.
★După încheierea ședinței plenare, comisiile pentru învăță- mînt, știință și cultură, pentru sănătate, muncă și asigurări sociale și juridică s-au întrunit în ședințeLucrările în lei sesiuni a Naționale vor ora 9,00.
de lucru.plen ale actua- Marii Adunări fi i eluate joi la

(Agerpres)

pentru realizarea și depășirea

L IG I A
privire la activitatea de comerț exterior,
cooperare economică și tehnico-științifică

pășirii pianului de stat, țara noastră a înregistrat noi și importante realizări în 
toate domeniile activității economice, sociale și culturale; a continuat procesul 
de dezvoltare și modernizare a economiei naționale pe baza înfăptuirii unui 
amplu program de investiții și construcții, a sporit venitul național, a crescut 
nivelul de trai al oamenilor muncii.

La îndeplinirea în bune condiții a planului de dezvoltare economică și so
cială a țării un rol important l-a avut larga întrecere socialistă desfășurată în
tre organizațiile județene de partid, consiliile populare și unitățile de cercetare 
științifică.
Chemarea la întrecere lansată la începutul anului 1970 de organizațiile județene 
de partid Brașov și Timiș, Consiliul popular al județului Constanța, institutele 
de cercetări chimice și de cercetări tehnologice pentru construcții de mașini din 
București și Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea 
din județul Ilfov, a găsit un puternic ecou în întreaga țară; întrecerea pentru 
îndeplinirea și depășirea planului pe anul 1970 a cuprins practic pe toți oamenii 
muncii din întreprinderile industriale, de pe șantierele de construcții, din trans
porturi, din unitățile agricole socialiste și din institutele de cercetare științifică.

Desfășurarea și rezultatele întrecerii au evidențiat încă o dată uriașa forță 
și energia creatoare a clasei noastre muncitoare, țărănimii, intelectualității, a 
întregului popor care sub conducerea Partidului Comunist Român înfăptuiește 
în mod neabătut, programul făuririi societății multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Din datele cu privire la îndeplinirea planului de stat și a angajamentelor 
luate rezultă că în anul 1970, pe ansamblul economiei, s-au obținut însemnate 
depășiri la producția-marfă industrială și livrările către fondul pieții, creșterea 
productivității muncii în industrie, sporirea beneficiilor, precum și economii peste 
plan la consumul de metal, lemn, combustibil.

a Republicii Socialiste România
folosirii avantaje-In scopul 

lor participării la diviziunea in
ternațională a muncii in con
dițiile creșterii continue a po
tențialului economic, tehnic și 
științific al Republicii Socialiste 
România, pentru lărgirea parti
cipării Republicii Socialiste Ro-

mânia la schimburile econo
mice cu alte state, avînd în ve
dere principiile constituționale 
ale politicii Republicii Socialiste 
România în domeniul relațiilor 
economice externe, Marea Adu
nare Națională adoptă următoa
rea lege :

CAPITOLUL I

Dispoziții generaleArt. 1. — Comerțul exterior al Republicii Socialiste Româ- tiia se înfăptuiește în conformitate cu politica partidului și statului privind dezvoltarea relațiilor economice externe cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cu toate țările socialiste și cu celelalte țări ale lumii, indiferent 'de orînduirea lor social-politi- că, pe baza respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne.Art. 2. — In Republica Socialistă România comerțul exterior este monopol de stat și se exercită în condițiile prezentei legi.Art. 3. — Prin activitatea de comerț exterior, în sensul prezentei legi, se înțeleg operațiunile comerciale sau de cooperare economică și tehnico-ști- înțifică în raporturile cu străinătatea, privind i vînzarea, cumpărarea sau schimburile de mărfuri, prestările de servicii, transportul și expedițiile internaționale, proiectarea și executarea de lucrări, asistența sau polaborarea tehnică, vînzarea sau cumpărarea de licențe pen
tru folosirea brevetelor de invenții sau a procedeelor tehnologice, consignația sau depozi
tul, reprezentarea și comisionul Operațiunile financiar-valutare, .asigurările, turismul și, în general, orice acte sau fapte de comerț, precum și prospectările, ,'pfertele, demersurile, tratativele și înțelegerile privind asemenea operațiuni.Introducerea sau scoaterea din țară, definitivă sau temporară, prin colete sau de către călători, de bunuri destinate uzului 
sau consumului personal sau Șt familial, conform dispozițiilor - legale, nu constituie activitate 'Se comerț exterior.Art. 4. — Conducerea genera
lă a relațiilor economice exter
ne ale Republicii Socialiste Ro-

mânia se exercită de Consiliul de Miniștri.Art. 5. — Ministerul Comerțului Exterior asigură înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul comerțului exterior și cooperării economice și tehnice internaționale.Ministerul Comerțului Exterior împreună cu ministerele economice și cu celelalte organe centrale elaborează planul de comerț exterior și de cooperare economică și tehnică internațională; răspund de realizarea lui.Art.'6. — Ministerele și alte organe de stat și cooperatiste, titulare de plan, răspund direct, fiecare în sectorul său, de aplicarea în practică a politicii partidului și statului în domeniul relațiilor economice externe, de îndeplinirea planului de comerț exterior și de organizarea activității de comerț exterior.Art. 7. — Operațiunile de comerț exterior se realizează direct de către centrale industriale, unități cu statut de centrală și alte unități producătoare, prestatoare de servicii sau care execută lucrări — autorizate în acest scop — și de către întreprinderi specializate de comerț exterior.Fiecare întreprindere producătoare se ocupă nemijlocit și răspunde de activitatea de comerț exterior, chiar dacă nu intră direct în relații cu piața străină, ci își realizează a- ceastă activitate prin intermediul centralei sau al unei întreprinderi specializate de comerț exterior.Conducătorul unității economice autorizate să desfășoare activități de comerț poartă răspunderea realizării planului de export și import și semnează contractele externe, putînd da împuterniciri și altor membri ai conducerii u- nității să semneze contracte externe.Principalele contracte de import și export — în mod deosebit exportul și importul de

exterior

utilaje complexe și acțiunile de cooperare în producție — sînt semnate de directorul general al centralei industriale sau al unității cu statut de centrală. chiar dacă centrala sau u- nitatea respectivă acționează pe piețele externe prin intermediul altei unități de comerț exterior.Art. 8. — Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și unitățile producătoare — centrale industriale, unități cu statut de centrală, fabrici, uzine — sînt o- bligate să asigure aprovizionarea ritmică, să organizeze producția la nivel tehnic ridicat și să ia măsuri de desfacere integrală a produselor.Ciclul de producție se consideră încheiat o dată cu valorificarea producției și încasarea efectivă a contravalorii acesteia.Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și unitățile producătoare trebuie să organizeze cu prioritate producția destinată exportului.In cazul nerealizării exportului pe ministere sau alte organe — titulare de plan — sau pe unități producătoare, din cauza nelivrării producției la export, chiar dacă producția globală a fost îndeplinită, se consideră că planul nu a fost îndeplinit cu valoarea producției nelivrate. Pentru unitatea producătoare livrarea produsului destinat exportului se consideră realizată atunci cînd produsul a fost recepționat conform reglementărilor legale. In același mod este considerată realizarea planului și pentru unitățile producătoare care participă la fabricarea produsului finit destinat exportului cu subansamble, piese, prime și materiale.In cazul valorificării superioare a mărfurilor pe piețele externe sau a depășirii exporturilor și obținerii de valută suplimentară prin depășirea planului de încasări valutare, u- nitățile producătoare și organizațiile de comerț exterior vor beneficia mentare, stabilite niștri.Art. 9. rării unei eficiente cît mai ridicate a activității de comerț exterior, ministerele, celelalte organe centrale, comitetele e- xecutive ale consiliilor popu-

anumite materii

de în de stimulente supli- condiții ce vor fi Consiliul de MiIn vederea asigu-

lare județene și al municipiului București și unitățile producătoare sînt obligate să pună în fabricație pentru export acele produse prin care se a- sigură o valorificare superioară a materiilor prime, la un nivel tehnic calitativ ridicat și sînt competitive pe piețele externe.In vederea creșterii competitivității pe piețele externe, ministerele. centralele industriale și unitățile cu statut de centrală, unitățile producătoare, institutele de cercetări și proiectări sînt obligate să ia măsuri pentru modernizarea și reînnoirea continuă a produselor destinate exportului, pentru cercetarea, proiectarea, asimilarea și introducerea în fabricație de produse care să aibă calități tehnice de nivel mondial și să se realizeze la costuri de producție scăzute.' Art. 10. toare pot ție numai care este pe piața internă și pe piețele externe. Pentru a-și asigura necesarul de comenzi externe, pe perioade cît mai lungi, u- nitățile producătoare trebuie să prospecteze sistematic piețele externe, să intre în raporturi de cooperare cu întreprinderi și firme din alte țări, să adapteze producția cereri’or de pe piețele străine.Art. 11. — Centralele industriale, unitățile cu statut de centrală și întreprinderile de comerț exterior trebuie să acționeze pe piețele externe pentru obținerea unor prețuri a- vantajoase la export, la import, la executarea de lucrări și la prestațiile de servicii.Art. 12. — Unitățile care duc pentru export și cele beneficiază de importuri buie să aibă în vedere, de la elaborarea planurilor, a sigurarea mai bune tate și o țională a re necesare importurilor.In activitatea de aprovizionare tehnico-materială trebuie să se aibă în vedere utilizarea în primul rînd a posibilităților interne, inclusiv utilizarea de înlocuitori ai unor materii prime și materiale.Art. 13. — Fiecare unitate producătoare trebuie să tindă nu numai spre a-și crea în întregime — din activități proprii — mijloacele valutare necesare pentru asigurarea importurilor, ci și să realizeze plusuri de valută necesare economiei naționale.Pentru fiecare titular de

— Unitățile producă- introduce în fabrica- acele mărfuri pentru asigurată desfacerea

procure tre- încă . a- unei valorificări cît a produselor expor- utilizare cît mai ra- mijloacelor financiu-

plan — prin planurile valutare — se va stabili volumul încasărilor și plăților în valută, de- terminîndu-se încasările excedentare pentru titularii de plan care sînt prevăzuți să aibă exporturi mai mari decît importurile. sau necesarul suplimentar de valută pentru titularii de plan care sînt prevăzuți cu exporturi mai mici decît importurile.Ministerele, alte organe centrale. centralele industriale și unitățile cu statut de centrală, întreprinderile producătoare care au sarcina de a vărsa statului o parte din încasările valutare, vor putea să angajeze importuri numai în măsura în care au efectuat trimestrial vărsă- mintele de valută stabilite.Art. 14. — Valuta rezultată din export, executare de lucrări, prestări de servicii și din alte activități de comerț exterior, se cedează statului prin Banca Română de Comerț Exterior.Valuta necesară pentru plata importurilor, serviciilor și pentru alte activități de comerț exterior se obține de la stat prin Banca Română de Comerț Exterior.Valuta cedată sau obținută se decontează în lei, potrivit ■ normelor legale.Sumele în lei obținute valorificarea produselor la port și din alte activități comerț exterior, cît și celecesare pentru plata importurilor se cuprind direct în gestiunea proprie a unităților economice, conform reglementărilor legale.Art. 15. — Raporturile dintre unități cu sarcini de comerț exterior și bănci se întemeiază pe principii economice.In acest scop ia) băncile sînt acorde credite în ților economice de comerț exterior și să constituie depozite în tru aceste unități, rile realizate peste din planul anual;b) unitățile cu activitate de comerț exterior pot obține, -pentru îndeplinirea sarcinilor de plan de import și export, credite în valută pentru nevoi temporare, dacă fac dovada că au posibilități reale pentru restituirea la timp a valutei împrumutate ;c) pentru creditele acordate și depozitele constituite, băncile percep și plătesc dobîndă în valută ;d) bănbile percep comisioane pentru serviciile pe care le prestează unităților economice.

In INDUSTRIE planul pro
ducției globale a fost îndepli
nit și depășit, ritmul de creș
tere față de anul precedent fi
ind de 12 Ia sută; s-au obținut 
suplimentar o serie de produse 
de bază necesare economiei na
ționale.

Productivitatea muncii în in
dustria republicană a sporit în

1970 cu 8,8 la sută față de a- 
nul 1969.

In SECTORUL INVESTIȚII- 
CONSTRUCȚII planul pe 1970 
a fost îndeplinit și depășit; la 
100 de capacități de producție 
industriale și agrozootehnice, au 
fost reduse termenele de punere 
în funcțiune planificate.

In AGRICULTURĂ oamenii 
muncii au depus eforturi deo-

sebite pentru a diminua urmă
rile calamităților naturale, pen
tru a îndeplini în cît mai mare 
măsură planul de producție ve
getală și animală, asigurînd a- 
provizionarea industriei cu ma
terii prime și a populației cu 
produse agroalimentare.(Continuare în pag. a 3-a)

din ex- de ne-

autorizate să valută unită- cu activitatevalută pen- din încasă- prevederile

(Continuare în pag. a 2-a)

„ANA LU60JANA"
Astăzi, la ora 20, Opera de 

stat din Timișoara prezintă 
la Casa de cultură din Pe
troșani spectacolul „Ana Lu- 
gojana", operetă compusă de 
Filaret Barbu („Plutașul de 
pe Bistrița", „Tirgul de fete"). 
Adăugind ariilor și dansuri
lor tradiționale cîntecul de 
inspirație folclorică, „Ana Lu- 
gojana" este o operetă de un 
farmec aparte.

Societatea de științe 
gice din România — 
Petroșani — împreună cu cate
dra de geologie din cadru! In
stitutului de mine organizează 
în zilele de 22 martie (ora 17) 
și 23 martie (ora 9) o sesiune 
de comunicări științifice. Vor 
fi prezentate lucrări din dome
niile mineralogie, paleontolo
gie, stratigrafie, tectonică, ză- 

, căminte. Sînt invilați să par-

geolo- 
Filiala

ticipe toți membrii filialei Pe
troșani a Societății de științe 
geologice din România, geolo
gii de la filialele similare din 
țară, geologii cercetători de Ia 
institutele de cercetări geolo
gice. cadre didactice de specia
litate de la toate instituțiile de 
învățămînt superior.

Sesiunea, dedicată celei de a 
50-a aniversări a
P.C.R., își va desfășura lucră
rile în amfiteatrul 5 al I.M.P.

creării

LACRIMI FRUMOASE
Era o zi de iarnă. Da, chiar 

din această nevolnică iarnă 
ce și-a îndeplinit atribuțiile, 
ca vai de lume. Mă aflam, 
undeva, pe un peron de ga
ră. Cit erau zările de largi, 
ningea molatic, gînditor...

Ca în orice gară, forfota 
era necontenită; oameni gră
biți intrau ori ieșeau din 
săli de așteptare, tropăiau 
mărunt pe cimentul jilav, 
scuturindu-se de zăpadă, co
mentau, iar ici-colo, cite u- 
nul se căznea să dibuie sen
sul vreunei melodii, pe care 
mai mult o răcnea decit o 
cînta. Lume multă; fiecare 
cu problemele sale și fieca
re considerînd că ale lui sînt 
și cele mai mari și cele mai 
grozave.

...In această forfotă, unde
va, intr-un ungher, cineva 
plingea reținut, mistuind in
tr-o batistă lacrimile unor 
ochi albaștri, mari și triști. 
Era EA ! Acea veșnică EA pe 
care începusem să o uit și 
chiar să cred că nu mai există; 
tandră, îndurerată, copleșită 
de momentul despărțirii care 
se consuma rece și nepăsă
tor. Nu o văzusem de mult, 
iar acum o priveam cum stă
tea așa, ca întotdeauna, lipi
tă strins de tunica lui de 
soldat, adunată lingă piept și 
in jurul gitului ca un șal.

Și cit eram de bucuros că 
nu dispăruse !

Plingea tresărind ușor, iar 
el o mîngîia blind, ocrotitor, 
tăcut, cu acel gest extraordi
nar, pe care numai cine iu
bește cu adevărat e in stare 
să-l facă.

Scenă banală, nu-i 
Doar cîți oare nu

așa ? 
se despart

fără cu
fiecare zi prin 

lacrimi? Și, ce-i
in 
sau 
aceasta ?

...Poate 
e nimic, 
tuși, pironit locului, uitîndu- 
mă lung, năpădit de o neaș
teptată și neînțeleasă nostal
gie. Și in clipa aceea mi-au 
venit in minte atitea alte la
crimi văzute in alte ocazii, 
în alte împrejurări; lacrimi 
de mînie, de ura, de neputin-

că, intr-adevăr,
Eu am rămas,

nu 
to-

ță. Mi-am adus aminte de 
acele situații in care EA și 
EL se străfulgerau cu priviri 
otrăvite, dorindu-și reciproc 
tot răul din lume.

... Vn șuierat prelung ascu
țit, de locomotivă grăbită, 
m-a trezit din reverie. A- 
poi trenul s-a pus in mișcare, 
urmărit de avalanșa fulgilor 
de nea și a noilor formule 
de rămas bun; „Ceao ragaz- 
zo“. „Ceao bambina" I!

In ungherul lor, neștiut și 
anost, cei doi ochi albaștri 
continuau să plingă sfioși și 
fără zgomot, însoțind cu dor 
nestins pe cel care pleca. Pri- 
vindu-i, in freamătul asurzi
tor ce clocotea în jur, mi 
s-au părut deodată măreți, 
de o măreție fără seamăn. 
Mărturiseau cu atîta convin
gere că EA EXISTA, că poar
tă, încă, dezinvolt, cu sine, 
nealterată comoara devota
mentului profund, că senti
mentul eternei iubiri se men
ține intr-adevăr ETERN și 
că niciodată, nu va putea fi 
sufocat de bravada bambine- 
lor și ragazzilor! Era o cer
titudine confirmată o dată 
mai mult de anodinul strop 
de romantism la care fusesem 
martor.

...Și atît de frumoase mi 
s-au părut lacrimile acelor 
ochi albaștri.!

V. MAN, D.

I

*

*

I
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LEGEA
cu privire la activitatea de comerț exterior, de cooperare economică 

și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. 1)

CAPITOLUL II

Planificarea activității 
de comerț exterior 

și cooperare economică 
și tehnică internațională

Art. 16. — Schimburile econo- joniee externe ale Republicii So- jcialiste România se realizează pe baza planului de comerț exterior și de cooperare economică și tehnică internațională și a (balanței de plăți externe, care I constituie părți componente ale planului de stat privind dez- 1 voltarea economiei naționale.Art. 17. — Unitățile producătoare, cu sprijinul, după caz, ej centralelor industriale, unităților cu statut de centrală, Isninisterelor, altor organe centrale și al comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, își elaborează planul de • export, import și cooperare eco- . nomică și tehnică internațională pe baza prospectării piețe- '.lor externe, a studiilor proprii și a contractelor externe.Planul de export, import și cooperare economică și tehnică j internațională al unităților pro- ■i ducătoare stă la baza elaborării ! planului de comerț exterior și ' cooperare economică și tehnică internațională al centralelor industriale și unităților cu statut de centrală, al ministerelor, organelor centrale, al consiliilor populare județene și al municipiului București.Pe baza propunerilor ministerelor și ale celorlalte organe centrale, Ministerul. Comerțului Exterior și Comitetul de Stata) Planificării întocmesc planul de comerț exterior și de cooperare economică și tehnică internațională pe ansamblul economiei și, împreună cu Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Republicii Socialiste Ro-
CAPITOLUL III

Organizarea activității 
de comerț exterior; 
atribuții, răspunderi

Art. 21. — Activitatea de comerț exterior se organizează în raport cu cerințele dezvoltării economice și sociale ale Republicii Socialiste România.Consiliul de Miniștri stabileș
te formele concrete de organizare a acestei activități, pre
cum și unitățile economice ca
re au dreptul să efectueze direct operațiuni de comerț exterior.Art, 22. — Unitățile economice ou activități de comerț ex.erior au, potrivit obiectului lor de activitate, următoarele atribuții principale ia) elaborarea planului de export și import pe baza studiilor proprii, a prospectării piețelor externe și a contractelor încheiate cu partenerii străini ;b) realizarea integrală a sarcinilor de export și import și a planului de încasări și plăți (n valută, încheierea nemijlocită de contracte externe sau participarea la încheierea contractelor externe de către u- nitățile autorizate să desfășoare activități de comerț exterior ;c) organizarea producție: destinate exportului și asimilarea de noi produse și sortimente cu caracteristici tehnice și economice superioare, cerute pe piețele externe ;d) valorificarea superioară a mărfurilor pe piețele externe și creșterea efic’enței exportului, asigurînd competitivitatea mărfurilor, calitatea, condițiile de prezentare, de ambalaj și de livrare sau a altor condiții care pot influența nivelul prețurilor externe ;e) executarea de proiecte, lucrări de construcții-montaj și prestare de servicii în străinătate, în condiții competitive de calitate, preț, termen și eficiență economică;f) respectarea obligațiilor și asigurarea valorificării drepturilor ce le revin din contractele încheiate cu partenerii externi, luînd măsuri de îndeplinire a acestora ;g) îndeplinirea obligațiilor ce le revin pentru realizarea parametrilor tehnico-economici ai utilajelor și instalațiilor importate ;h) buna gospodărire a materiilor prime, materialelor și •ltor bunuri provenite din import ;i) participarea la tîrguri și expoziții tn străinătate, realizarea în termen a exponatelor și prezentarea acestora, organizarea reclamei comerciale, a- sigurarea materialelor de pro- 

mânia și Banca Română de Comerț Exterior, elaborează balanța de plăți externe, corelîndu- le cu celelalte secțiuni ale planului de dezvoltare a economiei naționale, ținînd seama de directivele de dezvoltare a economiei naționale, de asigurarea eficienței și echilibrului schimburilor, precum și de angajamentele externe.Art. 18. — Pe baza legii planului de stat, Consiliul de Miniștri stabilește sarcinile de plan privind comerțul exterior și cooperarea economică și tehnică internațională pe ministere, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Art. 19. Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele e- xecutive ale consiliilor populare județene și al municipiului București repartizează sarcinile de export, import și cooperare economică și tehnică internațională pe centrale, unități eu statut de centrală și alte unități economice subordonate, precum și pe întreprinderile de comerț exterior.In același mod se procedează și în ceea ce privește repartizarea planului de încasări și plăți în valută.Art. 20. — Centralele, unitățile cu statut de centrală, repartizează sarcinile de export, import și cooperare economică și tehnică internațională pe unitățile productive, care execută lucrări sau prestează servicii, precum și pe unitățile de comerț exterior subordonate lor.

pagandă comercială, cataloage, prospecte și alte materiale pentru produsele din nomenclatorul lor ;j) organizarea de depozite și magazine proprii dj prezentare și vînzare a produselor în străinătate ;k) trimiterea în străinătate de delegați permanenți sau temporari și stabilirea altor forme de reprezentare în exterior;l) asigurarea — în cadrul planului de import — a aprovizionării unităților subordonate cu produsele din import;m) organizarea, potrivit reglementărilor în vigoare, a cooperării în producție cu firme și organizații din străinătate, a- tît pentru nevoile interne, cît și pentru export și încheierea de convenții. în limita compe- tenților ce le revin ;n) selecționarea și pregătirea personalului necesar activității de comerț exterior.Art. 23. — Unitățile economice producătoare de mărfuri pentru export sau beneficiare de mărfuri din import, precum și cele prestatoare de servicii sau care execută lucrări pentru străinătate și care nu sînt autorizate să încheie direct contracte cu partenerii externi, e- fectuează activitățile de comerț exterior prin intermediu) unităților autorizate să efectueze operațiuni de comerț exterior, pe bază contractuală.Aceste unități pot participa împreună cu organizațiile de comerț exterior la prospectarea piețelor externe, la negocierea și contractarea produselor proprii.Art. 24. — întreprinderile specializate de comerț exterior au. potrivit obiectului lor de activitate, următoarele atribuții principale :a) îndeplinirea planului de export și valorificarea superioară a mărfurilor pe piața externă ;b) îndeplinirea planului de import în condițiile de calitate și la termenele necesare unităților beneficiare de importuri;c) negocierea și încheierea de contracte externe la prețurile cele mai avantajoase, în condiții de plată și de derulare oare să fie în concordanță cu interesele și posibilitățile financiare și de producție ale unităților economice producătoare sau beneficiare;d) prospectarea permanentă și sistematică a pieței externe și informarea unităților producătoare asupra nivelului prețurilor și tendințelor pieței ex

terne Ia produsele care fac o- biectul lor de activitate;e) sprijinirea unităților producătoare în orientarea și a- daptarea producției la cerințele pieței externe, pentru a se asigura valorificarea superioară a resurselor materiale și de forță de muncă.De asemenea, îndeplinesc a- tribuțiile prevăzute la articolul 22, lit. a, i, j, k și n.Pentru executarea sarcinilor de plan ce le revin, întreprinderile de comerț exterior încheie cu organizațiile economice române "contracte economice de comerț exterior pe bază de comision sau rabat comercial.întreprinderile de comerț, exterior pot efectua și cumpărări de mărfuri, pentru a le vinde pe contul lor la export.Art. 25. — Pentru realizarea operațiunilor de comerț exte-' rior, centralele, unitățile cu statut de centrală și celelalte organizații economice autorizate să efectueze activități de comerț exterior au autonomie în prospectarea pieței, alegerea partenerilor externi, negocierea și încheierea contractelor, cu respectarea dispozițiilor legale.Art. 26. — Organizațiile e- conomice autorizate să desfă-. șoare activitate de comerț exterior pot face și operațiuni de cumpărări-revînzări pe alte piețe.Art. 27. — Organizațiile economice de interes republican care desfășoară activitate de comerț exterior se înregistrează Ia Ministerul Finanțelor, iar cele de interes local se înregistrează la administrația financiară în a cărei rază de activitate își au sediul.Art. 28. — Raporturile contractuale cu partenerii externi, precum și modificarea acestor raporturi se constată în formă scrisă, cu respectarea condițiilor pentru validitatea convențiilor, luîndu-se toate garanțiile necesare pentru apărarea intereselor economiei naționale.Art. 29. — Orice import sau export se realizează numai pe bază de autorizație eliberată de Ministerul Comerțului Exterior, pentru fiecare produs sau grupă de produse.Pe baza aprobării Consiliului de Miniștri, pot fi supuse regimului autorizațiilor de export și import și alte operațiuni de comerț exterior.Unitățile cu activitate de comerț exterior solicită Ministerului Comerțului Exterior autorizații de export sau de import.Art. 30. — Ministerul Comerțului Exterior poate introduce restricții sau interzice importul sau exportul unor mărfuri în scopul echilibrării balanței plăților externe.De asemenea, la propunerea organelor centrale Interesate, Ministerul Comerțului Exterior poate introduce restricții sau interzice importul sau exportul unor mărfuri în scopul ocrotirii sănătății publice, al apărării naționale și securității statului.Art. 31. — Ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, precum și organizațiile centrale cooperatiste și obștești exercită, în domeniul activității de comerț exterior, următoarele a- trihpții principale :a) îndrumă, coordonează și controlează organizațiile economice și întreprinderile din sub- ordinea lor, care desfășoară activitate de comerț exterior șl cooperare economică și tehnică;b) elaborează propuneri privind planul de import și export, proporțiile, structura și o- rientarea schimburilor comerciale în perspectivă; urmăresc și răspund de realizarea planului de comerț exterior din sectorul lor de activitate, în mod ritmic, asigurînd cu prioritate mărfurile contractate Ia export;c) organizează și orientează producția destinată exportului pe baza studierii și prospectării cererii și tendințelor pieței externe;d) sprijină unitățile producătoare subordonate pentru a asigura calitatea, competitivitatea și valorificarea superioară a mărfurilor pe piața externă, îndrumă și controlează unitățile cu activitate de comerț exterior subordonate în ce privește realizarea prețurilor interne și externe;e) asigură, în condițiile legii, eficiența investițiilor realizate cu instalații complexe din import;f) negociază și încheie, în condițiile legii, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior, sau direct, atunci cînd sînt împuternicite, acorduri, convenții și protocoale de cooperare economică și tehnică cu alte state, precum și înțelegeri cu firme străine;g) asigură, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior, îndeplinirea obligațiilor ce le revin din înțelegerile încheiate cu alte state în domeniul relațiilor economice externe;h) coordonează, sprijină și răspund de participarea unităților din subordine la tîrgurile și expozițiile internaționale și alte forme de propagandă și reclamă comercială în străinătate;i) organizează selecționarea și instruirea sistematică a personalului care lucrează în sectoarele de comerț exterior din u- nitățile subordonate;j) asigură, cu avizul Ministerului Comerțului Exterior, par

ticiparea, formele și condițiile de reprezentare permanentă în străinătate, a sectoarelor și activităților de comerț exterior care le revin.Art. 32. — Ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, precum și organizațiile centrale cooperatiste și obștești sînt obligate ca, înainte de trimiterea unor delegații economice în străinătate, să examineze împreună cu Ministerul Comerțului Exterior oportunitatea și sarcinile concrete care fac o- biectul deplasărilor respective; de asemenea, după terminarea misiunii în străinătate, delegațiile economice au obligația să informeze Ministerul Comerțului Exterior asupra problemelor economice discutate, rezultatelor obținute, măsurilor stabilite, precum și asupra altor aspecte care interesează relațiile economice externe.Art. 33. — Ministerele, precum și. alte organe centrale și locale cu activitate de comerț exterior pot organiza în cadrul lor compartimente distincte de comerț exterior sub forma unor direcții generale, direcții, oficii, servicii de export-import-coope- rare, în funcție de volumul și complexitatea sarcinilor de comerț exterior.Art. 34. — Ministerul Comerțului Exterior, în vederea aplicării în practică a politicii e- conomice externe stabilite de partid și de stat, asigurării e- chilibrului și eficienței, schimburilor economice cu străinătatea, exercită următoarele atribuții principale :a) întocmește planul de comerț exterior și cooperare e- conomică și tehnică internațională, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării;b) exercită controlul și îndrumarea generală asupra exportului și importului și răspunde direct de modul cum se realizează planul de comerț exterior;c) participă, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Republicii Socialiste România și Banca Română de Comerț Exterior, la elaborarea și realizarea balanței de plăți externe;d) asigură lărgirea continuă a relațiilor comerciale externe ale țării și promovarea cooperării economice și tehnice internaționale; negociază și încheie acorduri, convenții și protocoale, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, precum și alte înțelegeri comerciale și de cooperare economică și tehnică, urmărește și răspunde de realizarea acestora;e) elaborează, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale, programe anuale și de perspectivă cu privire la promovarea și dezvoltarea schimburilor economice internaționale;f) urmărește, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, obținerea de facilități și tratament preferențial din partea altor state;g) asigură contactele și participarea Republicii Socialiste România și unităților cu activitate de comerț exterior la organismele economice internaționale;h) coordonează și controlează nivelul prețurilor externe în valută, practicate de organizațiile economice la produsele de export și import;i) urmărește creșterea continuă a eficienței comerțului exterior, în care scop ia măsuri de prospectare sistematică a piețelor externe, studiază tendințele imediate și de perspectivă de pe piețele externe și e- laborează pe această bază a- nalize și propuneri, informează operativ ministerele și unitățile economice interesate pentru a lua măsurile care se impun;j) îndrumă și controlează activitatea de comerț exterior a organizațiilor economice care e- fectuează asemenea activitate, indiferent de subordonarea lor;k) eliberează autorizații de export și import, urmărind realizarea unor schimburi echilibrate și eficiente, în concordanță cu prevederile planului de stat, balanței de plăți externe și cu obligațiile asumate prin acorduri, convenții și alte obligații externe;l) organizează, în condițiile prevăzute de lege, reprezentanțele economice permanente în străinătate, asigură îndrumarea și controlul lor în problemele concrete de. comerț exterior și cooperare economică și tehnică internațională;m) colaborează cu Ministerul Invățămîntului la îmbunătățirea programelor învățămîn- tului superior și liceelor de specialitate, care să asigure pregătirea temeinică a ' cadrelor necesare activității de comerț exterior; elaborează — în colaborare cu alte ministere — programe de școlarizare periodică a cadrelor care lu .ează în domeniul comerțului exterior;n) editează lucrări și publicații în domeniul comerțului exterior;o) asigură și controlează aplicarea legilor, decretelor și ho- tărîrilor Consiliului de Miniștri în domeniul schimburilor e- conomice externe și al activității vamale.Art. 35. — In exercitarea a- tribuțiilor Ministerului Comer

țului Exterior, ministrul comerțului exterior emite instrucțiuni și alte norme cu caracter obligatoriu pentru toate ministerele, organele centrale și organizațiile economice cu activitate de comerț exterior.Art. 36. — In unele centre importante din țară se pot înființa oficii sau birouri subordonate Ministerului Comerțului Exterior, pentru sprijinirea și îndrumarea unităților producătoare în promovarea exporturilor și acțiunilor de cooperare și în desfășurarea activității lor de comerț exterior.Art. 37. — Ministerul Comerțului Exterior, împreună cu Direcția Centrală de Statistică, e- laborează sistemul informațional în domeniul comerțului exterior, urmărește și raportează realizarea planului de comerț exterior. In acest scop, ministerele, celelalte organe centrale, unitățile cu activități de comerț exterior, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București sînt obligate să asigure datele și informațiile necesare.Art. 38. — Comitetul de Stat al Planificării întocmește, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior, planul de comerț exterior, ca parte integrantă a planului de stat.Comitetul de Stat al Planificării ia măsuri în colaborare cu ministerele și alte organe — titulare de plan — ca la întocmirea planului de dezvoltare a economiei naționale să se prevadă fondul de mărfuri destinate exportului, cane să asigure echilibrul balanței de plăți externe, creșterea continuă a eficienței comerțului exterior prin Îmbunătățirea structurii exporturilor și importurilor, stabilitatea schimburilor economice cu străinătatea și respectarea angajamentelor externe.In colaborare cu ministerele și alte organe centrale, duce tratative cu organele centrale de planificare și economice din țările socialiste și din alte țări cu privire la problemele colaborării, specializării și cooperării economice în perspectivă.Art. 39. — Ministerul Finanțelor verifică respectarea prevederilor cu caracter valutar din legi, decrete, precum și din hotărîri ale Consiliului de Miniștri, urmărind apărarea intereselor financiare ale statului, controlează — împreună cu Ministerul Comerțului Exterior — operațiile de comerț exterior, executare de lucrări și prestații de servicii, precum și orice alte operații din care rezultă drepturi sau obligații valutare, pro- punînd măsuri pentru creșterea eficienței activității economice externe. îndrumă și verifică activitatea celorlalte organe care — potrivit legii — exercită controlul financiar în aceste probleme și sectoare de activitate.Art. 40. — Băncile, prin activitatea de creditare, de decontare, prin regimul dobînzi- lor, sprijină și exercită un control sistematic asupra realizării producției pentru export, de- terminînd luarea de măsuri care să ducă la dezvoltarea exportului, creșterea eficienței schimburilor economice și cheltuirea cu economicitate a fondurilor valutare.Banca Română de Comerț Exterior dezvoltă permanent relațiile cu băncile din străinătate și încheie aranjamente și convenții cu acestea pentru fructificarea disponibilităților bancare care să contribuie la sprijinirea dezvoltării schimburilor economice ale Republicii Socialiste România cu alte state. In acest scop, Banca Română de Comerț Exterior urmărește evoluția conjuncturii financiare și monetare internaționale, dezvoltă contactele cm instituțiile financiare și bancare internaționale și poate organiza reprezentanțe proprii pe principalele piețe monetare.Art. 41. — Ministerul Finanțelor împreună cu Ministerul Comerțului Exterior și băncile au obligația de a urinări creș
CAPITOLUL IV

Organizarea în străinătate 
a activității 

de comerț exteriorArt. 48. — Șeful misiunii diplomatice, în calitate de reprezentant al statului român, poartă răspunderea pentru dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științifice, pentru lărgirea continuă și realizarea schimburilor comerciale dintre Republica Socialistă România și țara în care este acreditat.Șeful misiunii diplomatice trebuie să cunoască temeinic posibilitățile României și ale țării în care este acreditat, de cooperare economică și tehnico- științifică, de lărgire a comerțului exterior și să acționeze pentru folosirea acestor posibilități în vederea dezvoltării continue a schimburilor economice dintre România și țara respectivă.Secția sau agenția economică, precum și alte reprezentanțe 

terea permanentă a eficienței comerțului exterior, a veghea la menținerea unei balanțe de plăți externe echilibrate și participă la elaborarea unui plan valutar corespunzător.Art. 42. — Ministerul Afacerilor Externe acționează pentru promovarea relațiilor economice ale României cu celelalte state, răspunde pentru realizarea de acorduri și înțelegeri care să faciliteze lărgirea schimburilor economice, cooperarea economică și tehnico-științifică ale Republicii Socialiste România cu alte state.Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior, acordă ajutor permanent și operativ tuturor ministerelor și organizațiilor e- conomice române în relațiile pe care acestea le au cu organisme și firme din alte state.Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu Ministerul Comerțului Exterior, cu alte ministere și organe centrale, potrivit competenței lor, asigură participarea Republicii Socialiste România la organismele economice internaționale.Art. 43. — Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior, asigură aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale privitoare la expediția și transporturile internaționale, controlează îndeplinirea de către u- nitățile din subordine a obligațiilor ce decurg din acestea și răspunde de îndeplinirea planului de transporturi internaționale.Ministerul Transporturilor răspunde de folosirea eficientă a mijloacelor de transport românești în traficul internațional.Art. 44. — Ministerul Turismului elaborează, în colaborare cu celelalte organe centrale și locale interesate, planul de încasări și plăți în valută pentru activitatea de turism și răspunde de realizarea lui.Art. 45. — Organizațiile centrale cooperatiste pot efectua operațiuni de export, import, executare de lucrări, prestații de servicii și alte operațiuni de comerț exterior în condițiile legii, prin unitățile lor autorizate.Art. 46. — Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor înfăptuiește, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale, politica partidului și statului în domeniul calității și al controlului tehnic de calitate al produselor, lucrărilor și serviciilor care fac obiectul activității de comerț exterior.Art. 47. — Camera de Comerț a Republicii Socialiste România este o organizație obștească din care fac parte de drept organele și organizațiile care desfășoară activitate de comerț exterior. Pot fi membri ai Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România și alte organizații socialiste, precum și oameni de știință sau specialiști în probleme de comerț exterior.Camera de Comerț a Republicii Socialiste România contribuie Ia dezvoltarea și întărirea legăturilor economice ale Republicii Socialiste România prin dezvoltarea de relații eu organizații internaționale similare : firme, organizații economice și asociații profesionale din străinătate, prin organizarea de tîrguri și expoziții în țară sau în străinătate, prin acțiuni de propagandă economică și comercială, precum și prin alte mijloace prevăzute de lege.Camera de Comerț a Republicii Socialiste România, prin organele sale, asigură • protejarea drepturilor de proprietate industrială; controlul calitativ și cantitativ al mărfurilor din mandatul elienților săi; editarea de publicații periodice, cataloage, prospecte.Pe lîngă Camera de Comerț a Republicii Socialiste România funcționează Comisia de arbitraj pentru rezolvarea litigiilor de comerț exterior.

economice permanente sau temporare în țara respectivă, sînt subordonate și răspund de activitatea lor și în fața șefului misiunii diplomatice; de asemenea, orice delegație economică care se deplasează într-o țară străină este obligată să informeze și să se consulte cu șeful misiunii diplomatice asupra problemelor care fac o- biectul deplasării sale.Șeful misiunii diplomatice a- cordă sprijinul necesar secției sau agenției economice, tuturor reprezentanțelor economice, permanente sau temporare, precum și delegațiilor economice pentru ca acestea să-și poată realiza în bune condiții sarcinile ce le revin.Art. 49. — Ministerul Comerțului Exterior, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, 

organizează reprezentarea economică permanentă în străinătate prin secții economice ale misiunilor diplomatice, agenții comerciale, birouri comerciale și alte forme de reprezentare, în funcție de necesitățile schimburilor economice și specificul țării respective, purtînd denumiri și funcționînd în condițiile convenite cu autoritățile din țara de reședință.Secțiile economice, agențiile comerciale, birourile comerciale și celelalte forme de reprezentare funcționează conform normelor și orientărilor generale date în comun de Minișțerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior, iar în problemele specifice de comerț exterior, după instrucțiunile Ministerului Comerțului Exterior; ele sînt subordonate Ministerului Comerțului Exterior, în fața căruia poartă răspunderea pentru activitatea depusă.Art. 50. — Secțiile economice ale misiunilor diplomatice, agențiile comerciale și celelalte forme de reprezentare răspund de dezvoltarea continuă a schimburilor economice ale Republicii Socialiste România cu țara în care își desfășoară activitatea, în care scop le revin următoarele atribuții și sarcini principale !a) să cunoască economia țărilor de reședință, realizările în domeniul economic și tehnic, tendințele de dezvoltare și con- juncturale ale acestora;b) să facă cunoscute realizările în domeniul economic și tehnico-științific ale Republicii Socialiste România, produsele românești și posibilitățile de schimburi comerciale și de cooperare ale organizațiilor economice române;c) să prospecteze permanent piața, să urmărească continuu conjunctura pieței și să informeze operativ Ministerul Comerțului Exterior și ministerele sau unitățile economice interesate, făcînd propuneri de folosire a piețelor sau conjuncturii favorabile;d) să ia toate măsurile care se impun pentru realizarea sarcinilor de export și import în țara sau zona geografică în care își desfășoară activitatea;e) să stabilească și să mențină legături permanente pe linie economică cu autoritățile din țara de reședință pentru crearea condițiilor necesare realizării sarcinilor de comerț exterior;f) să facă propuneri privind lărgirea schimburilor comerciale și dezvoltarea cooperării e- conomice și tehnico-științifice cu țara de reședință;g) să urmărească și să sprijine îndeplinirea prevederilor a- cordurilor comerciale și altor înțelegeri bilaterale de cooperare economică și tehnico-științifică, precum și a protocoalelor sesiunilor comisiilor mixte, de cooperare economică și tehnică internațională;h) să coordoneze și să sprijine activitatea de reclamă comercială, să prezinte propuneri de participare la expoziții, tîrguri internaționale și alte manifestări cu caracter economic și comercial în țara de reședință;i) să elaboreze studii con- juncturale privind țara unde activează; să elaboreze propuneri privind organizarea și a- daptarea în perspectivă a producției de export la cerințele pieței respective; să informeze operativ despre situația prețurilor pe piața respectivă;j) să facă propuneri privind
CAPITOLUL V

Cooperarea economică 
și tehnico-științifică 

internațională
Art. 55. — Pe baza principiilor generale ale politicii externe a statului, cooperarea e- conomică și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România cu alte țări are drept scop :a) intensificarea participării Republicii Socialiste România la diviziunea internațională a muncii, prin cooperarea economică și tehnico-științifică cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cu toate țările socialiste și cu celelalte țări ale lumii, indiferent de orînduirea lor social- politică, care să asigure dez.vol tarea independentă a economiei noastre naționale;b) realizarea în condiții optime a planurilor de stat privind dezvoltarea economiei naționale;c) îmbunătățirea și diversificarea continuă a structurii schimburilor comerciale, creșterea eficienței exportului;d) accelerarea introducerii în producție a celor mai noi și e- ficiente realizări ale științei și tehnicii pe plan mondial, în vederea ridicării nivelului tehnic calitativ al producției;e) participarea Republicii Socialiste România în alte țări la realizarea unor programe de dezvoltare, în domeniul econo

formele de organizare a desfacerii produselor în țările respective, ținînd seama de specificul mărfurilor și al piețelor, urmărind o apropiere cît mai mare a producătorilor români de consumatorii externi ai mărfurilor respective.Art. 51. — Secțiile economice ale misiunilor diplomatice, agențiile și birourile comerciale din străinătate coordonează activitatea tuturor reprezentanților permanenți sau temporari ai unităților industriale, unităților cu statut de centrală, întreprinderilor de comerț exterior, ai misiunilor economice, acționînd în strânsă unitate și sub îndrumarea și controlul șefului misiunii diplomatice.Art. 52. — In vederea realizării sarcinilor de export sau import, unitățile cu activitate de comerț exterior pot fi reprezentate în străinătate prin delegați permanenți sau temporari, birouri tehnice și comerciale, societăți proprii sau cu participare străină, reprezen* fanți locali, precum și alte forme proprii, în funcție de spe- cificul piețelor și condițiile concrete din fiecare țară.Trimiterea de delegați permanenți în străinătate se face cu acordul Ministerului Comerțului Exterior.Art. 53. — Atribuțiile principale ale reprezentanților în străinătate ai centralelor industriale, unităților cu statut de centrală, fabricilor, uzinelor și întreprinderilor specializate de comerț exterior sînt următoarele :a) să asigure realizarea sarcinilor de comerț exterior ale unităților pe care le reprezintă pentru țara respectivă;b) să stabilească legături directe cu conducerile firmelor și întreprinderilor străine;c) să prospecteze piețele externe în vederea creșterii volumului și diversificării exporturilor, sporirii eficienței operațiunilor de comerț exterior;d) să întocmească studii și analize conjuncturale pentru sectoarele și produsele pe care le reprezintă pe piața respectivă;e) să asigure o informare largă asupra realizărilor în domeniul sectorului pe care îl reprezintă și asupra posibilităților de export ale sectorului respectiv;f) să urmărească executarea contractelor de export și import, prestări de servicii și e- xecutări de lucrări;g) să rezolve unele probleme legate de exportul produselor, care sînt : urmărirea comportării în exploatare a mașinilor și utilajelor în perioada de garanție, asigurarea asistenței tehnice necesare, organizarea servi ce-ului;h) să inițieze și să urmărească realizarea de acțiuni de cooperare economică și tehnică pe bază de contracte de lungă durată în domeniu] de activitate al organizațiilor economice pe care le reprezintă;i) să facă propuneri sau sâ organizeze rețeaua de comercializare a produselor organizațiilor economice pe care le reprezintă;j> alte sarcini primite de la organizațiile economice pe car» le reprezintă, precum și de la șeful reprezentanței economice din țara respectivă;Art. 54. — Organizațiile de turism, de transporturi sau alte organizații prestatoare de servicii pot fi reprezentate în străinătate prin agenții sau birouri proprii.

mic, comercial, financiar și în alte domenii de activitate.Art. 56. — Cooperarea economică și tehnico-științifică internațională poate fi realizată în forme variate, în funcție de interesele economiei naționale, de obiectul cooperării, de destinația produselor.Coordonarea pe întreaga economie a acțiunilor de cooperare economică și tehnică internațională se realizează de Comisia Guvernamentală de Colaborare și Cooperare Economică și Tehnică și de Ministerul Comerțului Exterior, în stiînsă legătură cu ministerele și organizațiile centrale cooperatiste și obștești.Coordonarea acțiunilor de cooperare științifică cu alte țări se realizează de Consiliul Național al Cercetării Științifice în colaborare cu Comisia Guvernamentală de Colaborare și Cooperare Economică și Tehnică, Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Afacerilor Externe și celelalte ministere și organe centrale interesate.Art. 57. — Organizațiile e- conomice române pot coopera cu firme sau organizații economice străine la construirea(Continuare în pag. a 3 a)
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LEGEA
cu privire la activitatea 

de comerț exterior, 
de cooperare economică 

și tehnico-științifică 
a Republicii Socialiste România

REZULTATELE

(Urmare din pag. a Il-a)In comun de obiective economice în Republica Socialistă România și în străinătate.Art. 58. — Organizațiile e- conomice române pot constitui, cu aprobarea organelor în drept, societăți mixte în străinătate și în Republica Socialistă România, în domeniul producției industriale și agricole, al activității de construcții, transporturi, comerț, cercetare tehnico- științifică și servicii.Condițiile privind constituirea, organizarea, durata și funcționarea societăților mixte, drepturile și obligațiile părților, modalitățile de formare a patrimoniului, precum și de retragere a cotei de participare, criteriile de repartizare a beneficiului și alte clauze specifice se prevăd în contractul încheiat între părți.Art. 59. — Societățile mixte constituite în România sînt persoane juridice și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația Republicii Socialiste (România; participarea părții române la patrimoniul acestor societăți mixte este de cel puțin 5f la sută.Contractul de constituire, organizare și funcționare a societăților mixte din România 
te înregistrează la Ministerul

CAPITOLUL VI

Regimul vamalArt. 63. — Ministerul Comerțului Exterior realizează politica vamală a Republicii Socialiste România.Art. 64. — Mărfurile, mijloacele de transport, precum și erice alte bunuri, pot intra sau Ieși din Republica Socialistă România prin punctele de con
CAPITOLUL VII

Dispoziții finaleArt. 66. — încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, administrativă sau penală.

Comerțului Exterior și devine valabil după ce este aprobat.In vederea aprobării contractului, Ministerul Comerțului Exterior verifică legalitatea clauzelor acestuia și oportunitatea înființării societății mixte respective.Art. 60. — Statul român a- sigură și garantează aportul financiar al organizațiilor economice române la societățile mixte din străinătate, precum și funcționarea societăților mixte în România.Statul român, prin instituțiile împuternicite, dă garanții partenerilor străini în legătură cu transferul în străinătate al cotelor de amortisment, al beneficiilor, precum și al altor drepturi ce li se cuvin, după plata impozitelor legale și îndeplinirea altor obligații prevăzute în contract.Art. 61. — Firmele comerciale și organizațiile economice străine pot obține autorizarea pentru înființarea de reprezentanțe în Republica Socialistă România în condițiile legii.Art. 62. — Prin lege pot fi create pe teritoriul Republicii Socialiste România porturi sau zone libere de taxe vamale, fiscale și de impozite, pentru exporturile și importurile efectuate prin aceste puncte.

trol pentru trecerea frontierei de stat unde funcționează organe vamale, fiind supuse controlului vamal, potrivit legii.Art. 65. — Mărfurile care se importă sînt supuse regimului taxelor vamale, fiscale, sau altor taxe stabilite prin lege.

Art. 67. — Pe data publicării prezentei legi se abrogă Decretul nr. 317/1949 pentru reglementarea operațiunilor de export, import și tranzit.

întrecerii dintre organizațiile județene

de cercetare științifică, pentru realizarea
și depășirea planului pe anul 1970

(Urmare din pag. 1)
In INDUSTRIA LOCALA, 

GOSPODĂRIA COMUNALA ȘI 
LOCATIVA, s-a realizat un 
volum de producție și prestații 
peste plan de 1,5 miliarde lei. 
Prin muncă patriotică s-au e- 
fectuat lucrări edilitar-gospo- 
dărești și de înfrumusețare a 
localităților a căror valoare a 
fost estimată la aproape 4 mi
liarde lei.

In DOMENIUL CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE s-au încheiat 
cercetări valoroase și au fost 
elaborate noi soluții tehnice. 
Prin orientarea mai fermă a 
activității unităților de cerceta
re spre soluționarea cerințelor 
concrete ale producției, s-au 
realizat în anul 1970, produse 
care înlocuiesc un import echi
valent de circa 250 milioane 
lei valută, valorificarea de noi 
materiale și materii prime de 
peste 100 milioane Iei, s-a ob
ținut un plus de producție eva
luat la peste 400 milioane Iei 
și economii suplimentare la 
prețul de cost de peste 100 
milioane lei.

Examinînd rezultatele obți
nute în îndeplinirea planului, 
precum și a angajamentelor 
asumate, ținînd seama de con
tribuția județelor la realizări
le economiei noastre naționale, 
precum și de complexitatea și 
potențialul lor economic, CO
MITETUL EXECUTIV AL CO
MITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, CONSILIUL DE STAT 
ȘI CONSILIUL DE MINIȘTRI 
ALE REPUBLICII SOCIALIS
TE ROMANIA DECLARA 
FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA 
DESFĂȘURATA IN ANUL 
1970 URMĂTOARELE JUDE
ȚE, CONSILII POPULARE ȘI 
INSTITUTE DE CERCETARE:

1. — In întrecerea pen

tru depășirea planului în 

industrie, investitii-con- 

strucții și circulația 

mărfurilor :

Locul 1 — Municipiul Bucu
rești și județul Neamț.

Locul II — județul Prahova.
Locui III — Județul Hune

doara.
Locul IV — Județele Alba și 

Cluj.
Locul V — Județul Mara

mureș.
Locul VI — Județul Vaslui.

2. — In întrecerea din

tre unitățile socialiste

ale agriculturii

Locul I — Județul Constan
ta.

Locul II — Județele Ialomița 
și Brăila.

Locul III — Județele Ilfov și 
Bihor.

Locul IV — Județele Dolj 
și Buzău.

Locul V — Județele Prahova 
și Iași.

Locul VI — Județele Mehe
dinți și Bacău.

3. — In întrecerea din

tre Consiliile populare 

județene

Locul I — Județul Neamț.
Locul II — Județele Brașov 

și Teleorman.

doara.

Locul III — Județul Argeș.
Locul IV — Județul Sucea-

va
Locul V — Județul Vilcea.
Locul VI — Județul Hune-

4. — In întrecerea din

tre unitățile de cerce- 

tare științifică

Locul I — Institutul de cer
cetări și proiectări pentru in
dustria electrotehnică București 
și Institutul de cercetări chi
mice București.

Locul II — Institutul de cer
cetări tehnologice pentru con
strucții de mașini București.

Locul III — Institutul de cer
cetări și proiectări pentru in
dustria lemnului București și 
Institutul de cercetări și proiec
tări pentru industria extractivă 
de țiței și gaze Cîmpina. ju
dețul Prahova.

Organizațiilor județe

ne de partid, Consiliilor 

populare județene și in

stitutelor de cercetări 

științifice fruntașe în 

întrecere li se acordă 

următoarele distincții :9

PENTRU LOCUL I : ORDI
NUL MUNCII CLASA I; PEN
TRU LOCUL II: ORDINUL 
MUNCII CLASA A II-A; PEN

TRU LOCUL III : ORDINUL 
MUNCII CLASA A III-A; PEN
TRU LOCURILE IV, V ȘI VI : 
DIPLOMA DE ONOARE.

Pe lingă aceste distinc
ții, județele și institute
le de cercetări fruntașe 
primesc, sub formă de premii, 
fonduri bănești ce vor fi uti
lizate pentru îmbunătățirea 
bazei materiale a activităților 
social-cuiturale — cămine și 
creșe de copii, cantine, case de 
cultură, cămine culturale, baze 
sportive, dotarea laboratoare
lor, bibliotecilor și altor uni
tăți similare — precum și pen
tru organizarea de excursii cu 
participarea muncitorilor, ță
ranilor cooperatori, specialiști
lor, cercetătorilor, activiștilor de 
partid, de stat și ai organiza
țiilor obștești care au adus o 
contribuție deosebită la depă
șirea sarcinilor de plan și la 
realizarea angajamentelor.

Realizările obținute în între
cerea din anul trecut, angaja
mentele luate pentru depășirea 
sarcinilor planului de stat pe 
anul 1971 — anul jubiliar al 
semicentenarului Partidului Co
munist Român — constituie 
pentru organizațiile județene de 
partid, consiliile populare ju
dețene, centralele industriale. 
Întreprinderi, institute de cer
cetări și proiectări, pentru toți 
oamenii muncii din industrie, 
construcții, agricultură, tran
sporturi, circulația mărfurilor 
și celelalte ramuri ale econo
miei, pentru cercetătorii și oa
menii de știință, un puternic 
imbold de a munci cu și mai 
multă hotărâre, de a-și consa
cra toate forțele pentru înfăp
tuirea mărețului program ela
borat de Congresul al X-lea 
al Partidului pentru dezvolta
rea și înflorirea României so
cialiste.
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18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 Viața literară. Emisiu
ne realizată în colabo
rare cu revista „Tribu
na" din Cluj.

19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani în 50 de evo

cări. Anul 1924.
20,10 Panoramic științific.
20,40 Interpret: de frunte ai 

cîntecului popular,
21.20 Planeta se grăbește 

(IV). Film documentar 
de montaj. Lichidarea 
petelor negre.

22,00 Valsuri și tangouri ne
muritoare. Interpretea
ză orchestra Electre
cord.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,50 închiderea emisiunii.

CONHBIL I
Angajarea se face prin transfer în condițiile prevăzute de H.C.M. 914/1968 și a prevederilor în vigoare.Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 7—15 de la biroul personal al unității din Petroșani, str. 6 Martie nr. 6, telefon, prin centrală, 1520—1820.

Răspundem 
cititorilor
ț Petru Mnjoatcă Cîmpu 

Iui Neag: Sesizarea dv. s-a dovedit a fi întemeiată. Lu- înd legătura cu conducerea depozitului Competrol din Petroșani am fost informați că în localitatea dv. petrolul se va distribui populației în ziua de joi a fiecărei săptă- mîni. Dacă vor mai exista din nou goluri în aprovizionarea cu petrol rugăm, să ne informați.Q Arsenic Rad, Lupeni : Pentru soluționarea problemei relatată redacției este necesar să vă adresați organelor judiciare, singure în măsură să sisteze pensia de întreținere, sau. după examinarea concretă a situației, să vă oblige să o plătiți în continuare pînă ce fiica dv. își termină studiile.© Constantin Gîrbiță, Pe- trila: Primit cu întîrziere, materialul dv. trimis redacției, și-a pierdut actualitatea.• Toma Obeanu, Petroșani Triaj : Atîta timp cît posedați bunurile arătate de dv. în scrisoarea adresată' redacției, sînteți obligat să suportați contribuția bănească ce se stabilește de către adunarea populară a cetățenilor din localitatea respectivă, în scopul asigurării pazei bunurilor obștești.

La U. E. L. Petroșani

înlăturarea din timp a cauzelor generatoare de incendii specifice sezonului 
de primăvară - cel mai important atribut al intregului personalDeși, in ultimul timp, în cadrul sectoarelor de exploatare, depozitelor, atelierelor etc. din cadrul U.E.L. Petroșani, activității, desfășurate pe linia prevenirii și stingerii incendiilor, i' s-a acordat din partea conducerii și a comisiei tehnice de prevenire și stingere a incendiilor a cărui președinte este ing. Constantin Anuțoiu, importanța cuvenită, — întoc- mindu-se planurile de măsuri cu sarcini concrete și încadrarea în timp, s-au intensificat acțiunile de propagandă împotriva incendiilor folosind u-se forme și metode cît mai adecvate specificului unității, totuși, mai persistă unele nereguli care ne- •emediate la vremea cuvenită pot da naștere la incendii.Din experiența anilor trecuți este cunoscut că cele mai multe incendii, în comparație cu «elelalle anotimpuri, izbucnesc in timpul primăverii, se produc din cauza nerespectării regulilor de prevenire, a neglijențelor grave comise de unii sala- riați în timpul îndeplinirii o- toligațiilor de serviciu. Astfel, cele mai multe incendii au fost provocate din cauza focului deschis nesupravegheat; exploatării necorespunzătoare a instalațiilor electrice de iluminat și forță, a neamenajării în mod eorespunzător a locurilor de o- dihnă și gătit, neglijența fumătorilor.In vederea înlăturării din timp a cauzelor generatoare de incendii se impune intensificarea activității de prevenire a incendiilor. In acest scop, șefii de sectoare, exploatări, parchete, ateliere, depozite trebuie să pună accentul pe următoarele măsuri i executarea la toa- locurile de muncă a unui con- i trol pentru a depista și înlătura orice cauză care ar putea ■provoca incendii și ar pune pă- iîdurea și obiectivul în pericol. © atenție deosebită se va acorda instalațiilor electrice de iluminat și forță. Sub nici un motiv nu se va admite folosirea improvizațiilor sau de sl- (jjuranțe supradimensionate. Lo- jicurile de odihnă s-au pregătitul hrănii, vor fi stabilite nli- ‘mai de către șefii de sectoare, parchete, stabilindu-se măsurile de prevenire a incendiilor- corespunzătoare, sub nici un motiv nu se vor admite focuri des

chise, la întîmplare. Un accent deosebit se va pune și pe instruirea personalului în spiritul respectării regulilor de P.C.I. la locurile de muncă precum și pe organizarea și instruirea echipelor de P.C.I.Concomitent cu . luarea măsurilor de prevenire trebuie a- cordată toată atenția și asigurării intervenției în caz de nevoie pentru stingerea incendiilor ; menținerea în permanență în stare de funcționare a materialelor P.C.I., asigurarea practicabilității căilor de acces, în vederea deplasării rapide a forțelor de intervenție la locul incendiului.Cunoscînd pericolul și con- secmțele ce le poate avea izbucnirea lor, trebuie să se ia toate măsurile pentru ca în acest anotimp, să fie lichidate la timp toate cauzele care fac să izbucnească incendii. In a- cest scop este necesar și trebuie să se pună accent deosebit pe cunoașterea normelor și regulilor stabilite pentru fiecare obiectiv și loc de muncă în parte, pe aplicarea în practică a prevederilor instrucțiunilor M.E.F. nr. 311/1967. Aplicarea acestor instrucțiuni constituie nu numai o obligație legală pentru șefii sectoarelor, parchetelor etc. ci și o îndatorire patriotică pentru fiecare salariat.
Ce părere aveți ?Adresăm această întrebare unor șefi de depozite și ateliere, unde s-au găsit încălcări de la normele de prevenire și stingere a incendiilor.•> Șeful depozitului de bușteni Uricani — Merinte Secoșan — cunoașteți că începînd cu biroul unde lucrați și termi- nînd cu grupul social, Ia dv. e o dezordine de nedescris ? — sobe deteriorate care cu greu se mai mențin, întrerupătoare și prize defecte, scurgeri de lichide inflamabile, nu sînt a- sigurate locuri de fumat, coșurile de evacuare a fumului deteriorate etc. Aveți vreo părere de rezolvare sau este necesar ca organele grupului de pompieri să vină să vă ajute să remediați deficiențele ? Așteptăm răspunsul dv.Ionel Hiciu, șeful atelierului mecanic de întreținere 

Uricani — la dv. în afară /.â domnește o dezordine din care cauză în orice moment poate izbucni un incendiu, care poate avea consecințe grave, în primul rând pentru dv. în calitatea pe care o aveți — ați neglijat complet întreținerea materialelor de intervenție la incendiu (stingătoarele cu spumă âu înghețat). Ce spuneți ? Că a venit primăvara și le-a dezghețat ? Este stilul dv. de conservare a... materialelor de stingere ? Noi recomandăm conducerii să vi le impute pentru ca nu cumva să se extindă această „metodă".• Emil Buzzi, locatar în locuințele U.E.L. Uricani. La dv. improvizațiile la instalația e- lectrică și folosirea reșourilor fără respectarea normelor de prevenire, o considerați ca o problemă personală ? Vă facem cunoscut că sînteți obligat să respectați și acasă regulile de prevenire a incendiilor, reco- mandîndu-vă să luați exemplu pozitiv din toate punctele de vedere de la Beniamin Bancoși. Nu știți cine e... 7 Vecinul dv.
In atenția șefilor de sec
toare, exploatări, parche

te, ateliere etc.— aplicați in practică prevederile instrucțiunilor privind prevenirea incendiilor pe ramuri de producție.— nu permiteți executarea lucrărilor de sudură în preajma clădirilor fără luaiea măsurilor corespunzătoare.— nu executați și nu permiteți executarea unor instalații electrice improvizate.— nu exploatați instalațiile electrice de iluminat sau forță care prezintă pericol de incendiu.— nu permiteți folosirea de siguranțe supradimensionate la tablourile de distribuție.— nu permiteți blocarea căilor de acces cu diferite materiale.— mențineți în permanentă stare de funcționare materialele de intervenție în caz de incendiu — interziceți, folosirea lor în alte scopuri.— nu permiteți să se facă focuri deschise, nesupravegheate sau pe timp de vînt.— în jurul depozitelor de 

carburanți să fie menținută o permanentă curățenie, iar scurgerea de lichid inflamabil să fie îndepărtată.— permiteți fumatul numai în locuri amenajate special în acest scop.
Măsuri preventive de 

stringentă actualitateIn Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2 285/1969 au fost stabilite măsuri în scopul întăririi activității de prevenire și stingere a incendiilor. Aceste măsuri ititeresează cetățenii, conducătorii obiectivelor, șefii de secții, ateliere, orice instituție publică. La această hotărîre sînt considerate contravenții de la normele de prevenire și stingere a incendiilor următoarele ;— nerespectarea din punct de vedere al prevenirii incendiilor
MATERIALE PUBLICITARE

întreprinderea de industrie locală Petroșani I

l* it iMiit i iulihi sini Itt mini i li 
mitt si mtiitit it Nt tarilt it ■ 1întreprinderea de industrie locală din Petroșani are in su- bordinea ei o seamă de ateliere, secții și sectoare de activitate. Ca urmare a unor acțiuni întreprinse de Comisia tehnică de prevenire și stingere a incendiilor. pe întreprindere — președinte ing. Eugen Stănes- cu — se poate afirma că la unele dintre acestea legile de prevenire a incendiilor se respectă întocmai. De pildă la a- telierul de tîmplărie Livezeni — șef secție Petru Popa — și moara din Petroșani, — șefii unităților respective au întreprins măsuri chibzuite și eficace pentru ca la nici un loc de muncă să nu se încalce prevederile legilor elaborate pe linie de P.C.I. S-au luat măsuri de 

a prevederilor cuprinse în normativele cu privire la proiectarea și executarea construcțiilor sau instalațiilor,— nerespectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor stabilite în instrucțiunile emise de minister și de alte organe centrale,— nestabilirea necesarului pentru dotarea cu materiale și accesorii pentru prevenirea și stingerea' incendiilor.— neinstruirea întregului personal asupra regulilor de prevenire a incendiilor specifice locurilor de muncă,— neîntreținerea materialelor de intervenție la incendiu în stare de funcționare,— exploatarea instalațiilor e- lectrice conform normelor.Pentru astfel de contravenții cuantumul amenzilor este de la 300 la 3 000 lei.

organizarea echipelor P.C.I. de primă intervenție, s-a instruit întreg personalul asupra regulilor ce. trebuie să le respecte specifice fiecărui loc de muncă ; materialele de intervenție la incendiu sînt menținute în bună stare de funcționare ; au fost remediate deficiențele la instalațiile electrice de lumină și forță etc. Nu același lucru se poate spune despre atelierul tîmplărie din Petroșani. Aici organizarea pazei contra Incendiilor este mai mult formală. Șeful de echipă Constantin Sur- lup n-a reușit, deși a avut timp la dispoziție și cunoaște că aceste atribuții cad în sarcina lui, să organizeze paza contra incendiilqr pe fiecare schimb. Aici domnește mul-

In atenția tuturor salari- 
aților :La terminarea lucrului, sala- riații vor părăsi locul de muncă numai după efectuarea următoarelor operațiuni ;— oprirea tuturor mașinilor și utilajelor,— deconectarea întregii instalații de forță și lumină de la tabloul principal,— curățirea locului de muncă în special a motoarelor de acționare,— evacuarea deșeurilor existente,— stingerea focurilor,— nu fumați în locuri cu pericol de incendiu,— maistrul de sector la terminarea lucrului va controla dacă s-au luat măsurile corespunzătoare pe linie de P.C.I.

tă dezordine, talaj, rumeguș, depozitate la întîmplare, căile de acces blocate, la instalația electrică folosește siguranțe supradimensionate, personalul neinstruit pe linia P.C.I. etc.Toate acestea au determinat organele în drept să îi aplice conform H.C.M. 2 285/1969 o amendă de 250 lei pe care sus- numitul a și plătit-o pe loc.La fabrica de vată, construcțiile executate nu corespund normelor de prevenire a incendiilor. Desigur acest lucru nu i se poate imputa șefului de secție Ioan Sulu. In seama lui cad însă alte nereguli. De pildă instalația electrică prezintă pericol de incendiu ca ur

mare a improvizațiilor făcute. Aici organizarea pazei contra incendiilor este aproape inexistentă, personalul nu este uistru- it corespunzător, iar în secție și în preajma acesteia domnește dezordine care favorizează izbucnirea unui incendiu. A- ceeași situație se prezintă și la atelierul mecanic — șef secție Traian Codun — strungurile ne- intreținute. întrerupătoarele a- utomate (Ditu) avînd "leiul foarte murdar și depuneri mari de praf în cuvă, organizarea pazei contra incendiilor la locurile de muncă lasă de dorit. Pentru încălcarea gravă a normelor de prevenire a incendiilor, șefii de secții mai sus amintiți precum și maistrul Ștefan Ujola au fost sancționați și au plătit suma de 250 iei amendă conform H. G. M. 2 285/1969.Dar simpla plată a unei a- menzi nu absolvă de urmările grave ce pot surveni în urma izbucnirii unui incendia din neglijență. De aceea este de dorit ca factorii vizați în prezentul material să întreprindă de urgență măsuri chibzuite pentru curmarea neregulilor semnalate.După cum bine se știe legile de prevenire a incendiilor sînt făcute pentru a fi respectate întocmai. Cine le ignoră suportă consecințele lor.
Șefi de secții, ateliere de

pozite 
REȚINEȚI:In conformitate cu instrucțiunile M.A.I. nr. 362/1963 art. 25, dumneavoastră purtați întreaga responsabilitate pentru organizarea pazei contra incendiilor la locurile de muncă. In acest sens, sînteți obligați ca la fiecare secție, sector, a- telier sau alt compartiment de muncă să organizați, din personalul existent, pentru fiecare schimb de lucru, echipe pentru paza contra incendiilor, care vor fi pregătite oricînd de intervenție.Luați măsuri pentru afișarea sarcinilor de prevenire și stingere a incendiilor după specificul fiecărui loc de muncă și controlați dacă se respectă normele prescrise.Instruiți lunar tot personalul din subordine cu privire la sarcinile ce le revin pentru prevenirea și stingerea incendiilor.Asigurați păstrarea, întreținerea și funcționarea utilajelor de stingerea incendiilor, ex s- tente în dotarea obiectivului pentru care purtați responsabilitatea.
NU UITAȚI!încălcarea prevederilor H.C.M. 2 285/1969 atrage după sine severe sancțiuni materiale. Pentru a le evita, însușiți-vă in

strucțiunile privind paza contra incendiilor manifestați » permanentă exigență și răspundere pentru aplicarea lor In practică cu maximum de rigurozitate I
SE INTERZICE :— folosirea în stare defectă a instalațiilor și aparatelor consumatoare de energie electrică de orice fel;— încărcarea rețelelor electrice peste sarcina indicată ;— suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare ;— agățarea sau introducerea pe și în intervalul panourilor a nișelor, tablourilor electrice etc., a obiectelor și materialelor de orice fel ;— utilizarea lămpilor mobile de control alimentate la o tensiune mai mare de 24 V ;— executarea de lucrări de întreținere și reparații ale instalațiilor electrice de către per. sonalul necalificat ;— folosirea abajururilor de hîrtie sau din alte materiale combustibile la corpurile de i- luminat;— întrebuințarea radiatoarelor, reșourilor etc. în încăperi unde sînt depozitate sau se prelucrează materiale imlama- bile sau explozive ;— folosirea legăturilor provizorii prin introducerea cinductorilor electrici direct în priză (reșouri, fier de călcat, ciocane de lipit, etc.) iară luarea măsurilor de izolare față de eie- mentele combustib.le din încăperi. I.— folosirea materialelor de intervenție la incendiu in alte scopuri decît celor care sînt destinate.

Reguli speciiiee locului
de muncă— La terminarea lucrului, salar.ații vor părăsi atelierul (locul de muncă) numai după eieciuarea următoarelor operațiuni ;— oprirea tuturor mașinilor șt utilajelor.— deconectarea din prize a tuturor aparatelor electrice portabile racordate la cablur.— deconectarea întregii instalații de forță și lumină la tabloul principal.— curățirea locului de muncă și în special a motoarelor de acționare.— evacuarea deșeurilor existente în atelier.— stingerea focurilor.— noilor angajați înainte de începerea lucrului în sector li se va face instructaj»! P.C.I. specific locului de muncă.— maistrul din sector, la terminarea lucrului, va controla întregul sector dacă s-au luat măsurile ‘corespunzătoare pe linie de P.C.I.
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Vizita tovarășului 
Corneliu Mănescu 

în Suedia
*1 ■.......-I' I' I ... —<STOCKHOLM 17 — Trimisul special Agerpres, Constantin Țintea, transmite i Miercuri dimineața, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Suediei s-au desfășurat convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson.Au participat Oile Jodahl, secretar de stat pentru afacerile externe, contele W. Wacht- meister, director al Direcției politice, Per Otto Rathsman, ambasadorul Suediei la București, și alte oficialități din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Au fost prezenți, de asemenea. Eduard Mezincescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Stockholm, precum și persoanele oficiale care 1 însoțesc pe ministrul român.In cursul întrevederii, cei doi miniștri au procedat la un schimb cuprinzător de vederi asupra relațiilor româno-sue- îdeze și asupra unor probleme internaționale de interes general.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.După convorbirile oficiale, a avut loc, la restaurantul Djurgardabrunns Wardshus, un dejun de lucru.In cursul după-amiezii, ministrul român al afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a fost primit de primul ministru al Suediei, Olof Palme.Au participat, Per Otto (Rathsman, ambasadorul Suediei la București, și Eduard Mezincescu, ambasadorul român la Stockholm.

Audieri 
preliminare 
în procesul

Angelei 
DavisSAN RAFAEL 17 (Agerpres). *— La San Rafael au început marți audierile preliminare în procesul intentat tinerei militante de culoare Angela Davis. Inculpată sub acuzația falsă de conspirație, Angela Davis rg fost arestată la New York și extrădată în statul California, unde legile locale asimilează fapta care i se impută cu atentatul propriu-zis. Procedura a provocat vii proteste în S.U.A. și în lumea întreagă, fiind considerată ca o încercare evidentă a autorităților judiciare americane de a se răfui cu tînăra militantă.Luînd cuvîntul în fața tribunalului, avocatul Angelei Davis, Michael Tigar, a respins capetele de acuzare reținute împotriva acesteia, subliniind că ele nu sînt sprijinite de probe materiale.Audierile continuă.

TIRGLIL DE LA LEIPZIG
Expozanți de textile și îmbrăcăminte din 25 de țăriExpozanți din 25 de țăii oferă in pavilionul Ringmesseliaus mărfuri textile și îmbrăcăminte. Pe o suprafață de expunere de aproximativ 20 000 metri pătrați, în afară de Republica 'Democrată Germană, sînt reprezentate R.S.C., Republica Populară Ungară, Olanda, Italia, Austria și Elveția. Mai sînt însă oferite textile și în expozițiile colective ale cîtor- va țări, mai ales ale celor în curs de dezvoltare, la standurile aflate în pavilionul 16 din incinta Tîrgului.Cel mai important expozant ’din ramura textilă este și de data aceasta industria R.D.G., cu exponatele ei caracterizate prin valoare utilitară ridicată și actualitate în modă. Pe primul plan se află produse din materiale sintetice și combinații de stofe din fibre sintetice și naturale.
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BELGRAD 17 (Agerpres). — Singura victorie din runda a 8-a a turneului internațional feminin de șah de la Beigrtid a fost obținută de maestra româncă Alexandra Nicolau care, cu piesele negre, a în- yins-o pe șahista vest-germa- nă Joerger. Margareta Teodo- rescu (cu piesele negre) a remizat cu Vujanovici (Iugoslavia), rezultat consemnat și în partidele Sokolova — Katia Io- vanovici, Belamarici — Aseno- ya, Vreeken — Jivkovici și Ru- (jița Iovanovici — Gordana Io- yanovici. Campioana mondială (Nona Gaprindașvili a întrerupt :cu Bilek. In clasament continuă să conducă Gaprindașvili (UJR.S.S.) cu 6 puncte și două partide întrerupte, urmată de iVreeken (Olanda) 4,5 puncte, Nicolau (România) — 4

întrevederea, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. a prilejuit un schimb util de opinii privind evoluția relațiilor dintre cele două țări și unele probleme de interes comun.Miercuri seara, ministrul a- facerilor externe al României, Corneliu Mănescu, împreună cu soția au oferit la „Grand Hotel Royal" un dineu în cinstea ministrului afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson, și a soției sale.Au participat, din partea suedeză, Sven-Eric Nilsson, ministru fără portofoliu, Oile Jodahl, secretar de stat pentru afaceri externe, contele W. Wachtmeister, director al Direcției politice din Ministerul Afacerilor Externe, Axei Wallen, secretar general adjunct la Ministerul Industriei, Ebbe Wallenborg, director la Banca Enschilda, N. A. Brunsson, director la Fabrica S.K.S., Arne Asplund, director la Fabrica Defibrator A.B., Eric Hellmann, director la Fabrica Kjellberghs Sucessors A.B., Torben Carlsson, secretar cu problemele internaționale la Confederația Generală a Sindicatelor Suedeze, oameni de afaceri, diverse alte personalități.Din partea română, au luat parte persoanele oficiale care-1 însoțesc pe ministrul afacerilor externe, ambasadorul României la Stockholm, Eduard Mezincescu, membri ai ambasadei și ai reprezentanței comerciale.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

INDIA : Clădirea palatului 
prezidențial din Delhi — 
noaptea.

Colecția întreprinderii de stat Thiiringer Obertrikotagen- kombinat din Apolda pentru toamna/iarna 1971 este caracterizată prin tricotaje și țesături subțiri din materiale ușor de întreținut. Modelele sînt lucrate ușor cambrate pe corp, men- ținîndu-se în continuare lungimea mini.Linia și forma tipică ale îmbrăcămintei de damă influențează și modelele lenjeriei de zi a femeilor, create de întreprinderea de stat Feinwăsche „Bruno Freitag11, Limbach-O- berfrohne. Datorită utilizării unui material moale și suplu și liniei ușor cambrate, exponatele au un aspect specific feminin.Și la lenjeria de noapte a femeilor, oferită de întreprinderea Textilwerke „Clara Zetkin", este determinantă linia suplă. Garniturile dovedesc o predilecție pentru folclor și romantism!

puncte (2), etc. Margareta Teo- dorescu are 3 puncte și două partide întrerupte.
★

PHILADELPHIA 17 (Ager
pres). — Campionul mondial 
de box la categoria grea, Joe 
Frazier, recentul învingător al 
lui Cassius Clay, a fost inter
nat la spitalul „St. Lucke" din 
Philadelphia, pentru a fi su
pus unui examen clinic. Doc
torul James Giuffre, directo
rul spitalului, a refuzat să dea 
amănunte referitoare Ia sta
rea lui Frazier, rezumîndu-se 
să spună că este vorba de o 
serie de exarnene medicale o- 
bișnuite și de o perioadă nece
sară de odihnă.

După cum transmit unele 
agenții de presă, la un moment 
dat a existat temerea ca Fra
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■ IA CORDOBA (Argentina)
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■
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BUENOS AIRES 17 (Agerpres). — Incidentele din orașul argentinian Cordobâ, în cursul cărora forțele combinate ale armatei și poliției au intervenit împotriva muncitorilor greviști, au atins în cursul zilei de marți o amploare deosebită, soldîndu-se cu moartea a două persoane, zeci de grav răniți, distrugerea a circa 100 de magazine și instituții bancare particulare și avarierea altor e- dificii de interes public. Au fost operate 400 de arestări.Ciocnirile au început în cursul dimineții, cînd muncitorii au declarat. Ia chemarea Confederației Generale a Muncii, o grevă generală de 14 ore, în semn de protest împotriva politicii social-economice a guvernului Levingston. Intre timp, autoritățile locale au dispus ocuparea zonelor industriale ale orașului de către armată și poliție. Cînd greviștii au pornit în coloane spre centrul orașului, poliția a intervenit folosind gaze lacrimogene. In dezordinea care
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Miting al forțelor de stingă franceze

Oferta este completată de un sortiment bogat de lastexuri al întreprinderii „elastic-mie- der“ din Zeulenrode și de costume de baie și de ștrand precum și de treninguri și îmbrăcăminte de sport de Ia întreprinderea Strickwaren Oberlungwitz.Ciorapi fini și ciorapi-panta- lon de damă foarte elastici și mostre de borduri decente sînt cupj-inse în colecția întreprinderii Strumpfkombinat „Esda", Thaleim.Sortimentele întreprinderii de stat pentru comerțul exterior Centrotex, R.S.C.; Hunga- rotex, Republica Populară Ungară și produse din Franța, Italia și Austria, precum și secția de lastexuri din Olanda, R.F.G. și Austria vor oferi posibilități de comparație interesante în sectorul tricotajelor.

zier să nu fi suferit o desprin
dere a retinei ochiului sting în 
urma loviturilor primite în me
ciul cu Cassius Clay. Medicii 
au dezmințit însă această pre
supunere, afirmînd că este vor
ba doar de o iritare a ochiu
lui. De asemnea s-a constatat 
că pacientul acuză și o crește
re a tensiunii arteriale.

★LONDRA 17 (Agerpres). — Tânărul boxer britanic Joe Bugner (21 ani) este noul campion european profesionist la categoria grea. In meciul disputat la arena „Wembley" din Londra, Bugner l-a învins la puncte în 15 reprize pe deținătorul 'titlului Henry Cooper. Publicul s-a arătat nemulțumit de decizia arbitrilor considerând că „veteranul" a avut avantaj. 

s-a produs au răsunat focjțri de armă. Muncitorii au ridicat peste 150 de baricade, ocupînd arterele principale ale orașului, în timp ce fumata și poliția au blocat mai multe instituții de învăță- rnînt superior pentru a împiedica o acțiune coordonată a muncitorilor și studenților, care anunțaseră în prealabil sprijinul lor deplin pentru acțiunea greviștilor. Tot marți, la Buenos Aires a fost convocată o s extraordinară a Consiliului Securității Naționale pentru a lua în discuție actuala situație din Cordoba și a aviza în ce măsură se impune declararea stării de urgență în acest oraș. La sfîrșitul sesiunii, surse autorizate au afirmat că Consiliul a recomandat guvernului adoptarea stării de urgență și menținerea poliției și armatei federale în stare Concomitent, la res s-a anunțat < torul provinciei Jose Camilo Uriburu, prezentat demisia.
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forțelor 
patriotice 
din Laos

XIENG QUANG 17 (Ager
pres). — Trupele interven- 
ționiste saigoneze au aban
donat marți bazele de arti
lerie „Lolo" și „Brown", si
tuate la 13 și respectiv 20 
kilometri sud-est de orașul 
Tchepone,' ca urmare a pre
siunii exercitate de forțele 
Pathet Lao. Agenția Reuter 
relatează că o parte din pie
sele de artilerie ale celor 
două baze au fost aruncate 
în aer, iar altele au fost eva
cuate cu ajutorul elicoptere
lor americane.

Un comunicat difuzat de 
agenția Khaosan Pathet Lao 
relevă că forțele patriotice 
au provocat inamicului pier
deri grele, obligîndu-1 să se 
retragă în junglă. Potrivit 
comunicatului, în cursul ope
rațiunilor militare din ulti
mele 48 de ore, forțele pa
triotice au doborît în jurul 
bazei „Lolo“ 17 elicoptere a- 
mericane. Agenția Reuter 
transmite că, în urma unor 
lupte deosebit de violente, 
forțele patriotice au cucerit 
cota 723, dispusă Ia 10 ki
lometri de Ban Dong, anihi- 
lînd un batalion și blocînd 
căile de acces ale altor trei 
batalioane ale unui regiment 
al trupelor saigoneze.

Un comunicat dat publici
tății de Comandamentul Pa- 
thet Lao, relevă că de Ia in
tervenția saigoneză în Laos 
forțele patriotice au ucis 
sau rănit 7 200 de soldați a- 
mericani și saigonezi și au 
luat prizonieri alți 300. Co
municatul subliniază că în 
timpul luptelor, 8 batalioa
ne și 5 companii au fost 
scoase din luptă, 350 de a- 
parate, în majoritate elicop
tere, doborîte, 210 vehicule 
militare distruse și a fost 
capturată o însemnată canti
tate de armament.

INDIRA GANDHI VA FORMADELHI 17 (Agerpres). — Deputății celor două camere ale parlamentului indian au reales miercuri pe Indira Gandhi ca lider al Partidului Congresului Național Indian. In aceeași zi, Indira Gandhi a prezentat președintelui țării demisia cabinetului său. Varahagiri Venkata
O conferință de presă a lui 

William RogersWASHINGTON 17 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă, secretarul de stat al S.U.A.," William Rogers, s-a referit la situația din Orientul Apropiat. El a afirmat că „niciodată climatul nu a fost mai bun pentru o reglementare11 și a exprimat convingerea că tratativele arabo-israeliene de sub auspiciile lui Gunnar Jarring vor putea fi scoase din impasul în care se află. In cazul cînd situația nu va fi rezolvată în- tr-un viitor rezonabil, a opinat secretarul de stat, va putea a- pârea o mare primejdie.Rogers a contestat părerea exprimată de premierul israe- lian Golda Meir, potrivit căreia Israelul ar trebui să-și ba

PARIS 17. — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : La Palatul Sporturilor din Paris a avut loc marți seara un mare miting consacrat unității forțelor de stingă, la care au luat parte reprezentanți ai partidelor comunist și socialist, ai Convenției instituțiilor republicane și ai mișcării catolice de stingă „Obiectiv-1972". Mitingul a fost consacrat concretizării formelor de colaborare a stîngii franceze la cel de-al doilea tur de scrutin al a- legerilor comunale din 21 martie.La întrunire s-a anunțat că reprezentanții organizațiilor de

♦ Intr-un comentariu consa
crat Congresului „Pace cu Po
lonia", desfășurat luna trecută 
la Frankfurt pe Main, ziarul 
polonez „Zycie Warszawy" a- 
preciază pozitiv rezultatele ce
lor două zile <le discuții și 
schimburi de păreri polono- 
vest-germane. Congresul este 
calificat drept prima acțiune 
de amploare din R.F.G. consa
crată relațiilor cu Polonia.Un acord de colaborare economică și tehnică între U- niunea Sovietică și R.A.U. a fost semnat marți seara Ia Moscova. Uniunea Sovietică va a- corda Republicii Arabe Unite asistență în electrificarea satelor, în acțiunea de valorificare a pămînturilor nefolosite, precum și în construirea unor noi obiective industriale.+ Președintele Pakistanului, generalul Yahya Khan, a început Ia Dacca convorbirile cu liderul Ligii Awami, Mujibur Rahman, consacrate soluționării crizei constituționale determinate de divergențele de opinie dintre Partidul Poporului (Pakistanul de vest) și Liga Awami (Pakistanul de est) asupra elaborării proiectului de constituție a țării.

Giri i-a cerut cu acest prilej fostului prim-ministru să formeze noul cabinet, a cărui listă urmează să fie dată publicității vineri, cînd Parlamentul se va reuni pentru prima oară în noua sa componență.Luînd cuvîntul după realegerea sa ca lider al partidului, Indira Gandhi a subliniat că 

zeze securitatea viitoare pe poziția geografică pe care o va obține printr-o reglementare de pace. „Noi nu credem că securitatea depinde în timpurile noastre în foarte mare măsură de considerente geografice, a arătat Rogers. Considerentele geografice sînt importante, dar ceea, ce este cu adevărat important, sau cel puțin tot atât de important, este climatul politic11,Rogers a afirmat că Stateie Unite dezaprobă unele puncte importante din politica israeli- ană. Pe de altă parte, el a declarat că S.U.A. vor continua să acorde ajutor militar și e- conomic Israelului.Secretarul de stat american a afirmat apoi că S.U.A. sînt 

stingă prezente au căzut de a- cord să participe la cel de-al doilea tur de scrutin cu liste comune sau să renunțe reciproc în favoarea celor cu șanse sporite de a învinge lista majorității. Astfel, P.C.F. și-a retras candidații la Lile și Tolouse în favoarea a doi primari socialiști, iar P.S.F. a renunțat la candidații săi la Nîmes, Le Mans, Sarcelles și în alte localități, în favoarea foștilor primari comuniști. La Paris, unde în toate cele 14 circumscripții a fost balotaj, la 21 martie se vor confrunta numai două liste

< Forțele patriotice din Vietnamul de sud au bombardat din nou baza, americano-sai- goneză de la Khe Sanh, din regiunea Platourilor înalte. Potrivit relatărilor corespondentului agenției France Presse, la această bază sînt dislocați peste 3 000 de militari americani și saigonezi.Valul de frig care s-a abătut asupra Anatoliei centrale a provocat moartea a aproximativ 40 de persoane în provincia Konya. Printre victime se află un grup de vînă- tori și numeroși păstori, care au pierit împreună cu turmele, datorită viscolului.Poliția spanială a anunțat arestarea a 40 de persoane din orașul Bilbao, sub acuzația că fac parte din organizația bască „ETA". Majoritatea celor arestați sînt studenți.♦ Ministerul Invățămîntului al R.A.U. a anunțat că a fost elaborat un plan cincinal de lichidare a analfabetismului în rândurile populației adulte. Potrivit planului, în sistemul de învățămînt destinat eradicării analfabetismului vor fi cuprinse circa 13 milioane persoane.

NOUL GUVERNvictoria în alegeri nu reprezintă sfîrșitul, ci începutul unei îndelungate lupte. „Dorința noastră comună, a spus ea, a- dresîndu-se deputaților C.N.I., este de a lupta împotriva sărăciei și de a rezolva problemele în fața cărora se află țara".

pentru restabilirea frontierelor din 1967 între Israel și Egipt, cu excepția retrocedării teritoriului Gaza și cu condiția ca să se poată ajunge prin tratative la instaurarea unei zona demilitarizate în Sinai, formulă respinsă, de altfel, de cele două părți.In ce privește relațiile cu statele arabe, Rogers a spus i „Este evident eă relațiile noastre cu țările arabe sînt afectate de problemele din Orientul Apropiat. Ele ne suspectează și ne acuză pentru ceea ce consideră a fi intransigența Israelului", Rogers a adăugat, însă, că relațiile S.U.A. cu țările arabe s-au îmbunătățit în oarecare măsură.

— a majorității și a stîngii u- nite. In numeroase alte orașe— ca Dieppe, Tarbes, Brest și Toulon — socialiștii și comuniștii vor renunța unii în favoarea celorlalți, după criteriul avantajării celui mai bine situat la primul tur de scrutin. Din 193 de orașe în care se desfășoară confruntarea electorală, au rămas în balotaj 69, iar în majoritatea lor se vor găsi față în față, ca și la Paris, numai două liste. In cîteva centre, între care și Marsilia, alegătorii vor opina între candidații aflați pe trei liste — comunistă, socialistă sau a majorității.
lessee

4- Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului a publicat un 
raport în care subliniază că 
liderii sindicali din R.S.A. con
tinuă să fie persecutați de au
toritățile rasiste de la Pretoria. 
Raportul relevă că salariile pe 
care le primesc muncitorii albi 
și negri „oglindesc o clară dis
criminare", în ciuda muncii e- 
gale depuse.

Comisia subliniază în conti
nuare că muncitorii din Afri
ca de Sud-Vest, teritoriu ad
ministrat de R.S.A., sînt fo
losiți fără nici un fel de con
tract, iar condițiile lor de lu
cru sînt similare cu cele ale 
sclavilor.+ Incepînd de la 28 martie, avioane ale companiei sovietice „Aeroflot" și ale societății „Japan Airlines" vor deservi noua linie Copenhaga — Moscova — Tokio. Se prevede, de asemnea, deschiderea unei alte linii aeriene, Habarovsk — Niigata, pe care vor fi transportate inițial numai mărfuri. Incepînd din aprilie 1972, a- ceastă linie va fi destinată și transportului de pasageri.+ La Moscova s-a deschis expoziția „Aviaservice-7i“, care prezintă diferite aparate și obiecte pentru deservirea pasagerilor, incepînd cu pahare din masă plastică și terminînd cu computere pentru vînzarea și rezervarea biletelor. La expoziție participă 50 de societăți de aviație din 15 țări din Europa, Asia și America.

„Lunar Rover“

CAPE KENNEDY 17 (A- 
gerpres). — „Lunar Rover", 
vehiculul cu care astronauții 
americani urmează să se de
plaseze pe Lună în cadrul 
misiunii „Apollo-15“, a sosit 
la Cape Kennedy cu 16 zile 
înainte de termen.

„Lunar Rover" măsoară in 
lungime 3 metri și 1,8 me
tri în lățime. Scheletul me
talic este construit aproape 
numai din aluminiu. El poa
te dezvolta o viteză de apro
ximativ 13 kilometri pe oră 
și poate parcurge în total 
peste 60 de kilometri. Ener 
gia este asigurată de două 
baterii cu o putere de 36 
volți și cîntărește numai 225 
de kilograme. Vehiculul va 
avea propriile sale camere 
de televiziune și va transmi
te în direct activitatea as- 
tronauților și imaginile tere
nului explorat. El va fi a- 
bandonat pe Lună, dar va 
televiza pentru prima dală 
momentul decolării etaju
lui de ascensiune al modu
lului lunar de pe suprafața 
astrului.

Soții au... 94 ani!

LONDRA 17 (Agerpres). — 
In familia Iui Charles Wil
liam din localitatea Norfolk 
s-a sărbătorit recent aniver
sarea a 71 de ani de Ia că
sătorie. Soții au vîrsta 
de 94 de ani și se pa
re, dună cum afirmă zia
rul „Times", că aceasta este 
una dintre cele mai înde
lungate vieți conjugale cu
noscute pînă acum.

Epavă... din 1805 !

MADRID 17 (Agerpres). — 
La Cadiz a fost descoperită 
epava unei fregate datinii 
de la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea sau începutul se
colului al XIX-lea. Experții 
au degajat o parte a pupei 
vasului, avînd timona și chi
la intacte. Potrivit primelor 
constatări, fregata ar fi de 
construcție franceză și ar fi 
putut lua parte la bătălia 
de la Trafalgar, din 1805.

Furt

FLORENȚA 17 (Agerpres). 
— Două tablouri de mare 
valoare artistică au fost fu
rate din muzeul de la Palaz
zo Vecchio (Florența). Ambe
le, de mici dimensiuni, sint 
picturi pe lemn — primul 
reprezentînd „Portretul unui 
gentilom", de Hans Mem- 
ling, iar celălalt „Madona 
cu pruncul" de Masaccio.

A născut 5 copii

LOS ANGELES 17 (Ager
pres). — Tînăra Pearl Ka
plan din Los Angeles, in 
vîrstă de 25 de am, a născut 
marți patru fete și un băiat. 
Nașterea a avut loc cu zece 
săptamini înainte de termen. 
Baiatul a murit, dar fetele 
se simt bine. Ele au fost 
plasate în incubatoare unde 
urmează să rămînă două- 
trei luni, pînă vor ajunge 
la greutatea normală.

Meteoritul a explodat

WASHINGTON 17 (Ager
pres). — Cu aproximativ 
șase luni înainte ca omul să 
fi pășit pe Lună și să fi 
adus primele mostre sele
nare pe Pămint, o uriașă 
sferă de foc a explodat dea
supra nordului Mexicului, 
împrăștiind pe o mare dis
tantă peste 4 000 de kilo
grame de roci extraterestre. 
Cercetările au stabilit că este 
vorba de unul dintre cei 
mai mari meteoriți care au 
căzut vreodată pe Pămint. 
Numit „Allende", după ri- 
u| pe valea căruia a căzut, 
acest corp ceresc în greu
tate de peste 4 tone provine, 
se pare, din centura de aste- 
roizi care gravitează în ju
rul Soarelui, între planetele 
Marte și Jupiter. El a pă
truns, Ia 8 februarie 1969, 
în atmosfera terestră într un 
unghi foarte ascuțit, cu o vi
teză de peste 11 km pe se
cundă. Din cauza rezisten
tei aerului, s-a transformat 
într-o sferă incandescentă 
care a explodat.
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