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Consfătuirea privind activitatea de comerț exterior
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Încheierea
lucrărilor

Vineri, 5 februarie, s-au încheiat în Capitală lucrările Consfătuirii privind activitatea de comerț exterior.La ședința plenară de închidere au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bod- naraș, Paul Niculescu-Mizil. Gheorghe Rădulescu, Ilie Ver- deț, Maxim Berghianu, Emil Drăgănescu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Leonte Răutu, Ion Iliescu, Ion Stănescu precum și Mihai Marinescu și Ion Pățan, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, membri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, conducători de instituții centrale.Lucrările consfătuirii s-au desfășurat timp de trei zile atît în ședințe plenare, cît și în comisii.La dezbaterile din comisii și din ședințele plenare au luat cuvîntul peste 200 de participant! — șefi ai misiunilor diplomatice și agențiilor economice ale României în străinătate, conducători ai întreprinderilor de comerț exterior, centralelor economice și ai unor mari întreprinderi producătoare de mărfuri pentru export, secretari ai comitetelor județene de partid, conducători ai ministerelor economice, ai organizațiilor centrale.în încheierea lucrărilor, a vorbit tovarășul HiCOlfâS 
Ceaușescu. Cuvîntarea a fost subliniată în Repetate rîn- duri cu vii și puternice aplauze.

Stimați tovarăși,Doresc să încep prin a adresa participanților la consfătuire, lucrătorilor din comerțul exterior, tuturor celor care concură la dezvoltarea relațiilor economice internaționale ale României, un cald salut din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și guvernului patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, pre
lungite).La această consfătuire de lucru — unică în felul ei pînă acum — participă șefii misiunilor diplomatice, șefii agențiilor economice din toate statele cu care țara noastră întreține relații diplomatice sau economice. De asemenea, la consfătuire iau parte conducerile ministerelor economice, ale centralelor și întreprinderilor de comerț exterior, lucrători din Ministerul Comerțului Exterior, din Ministerul Afacerilor Externe, precum și secretarii cu problemele economice de la comitetele județene și alți activiști de partid și de stat. însuși caracterul larg al consfătuirii subliniază importanța pe care conducerea partidului și statului o acordă raporturilor noastre de colaborare și cooperare cu alte state.în cadrul consfătuirii, atît în ședințele plenare cît și pe secții, s-a făcut o amplă analiză a stadiului actual al relațiilor economice ale României cu țările socialiste, cu toate statele lumii. Tovarășii care au luat cuvîntul au reliefat,, pe bună dreptate, succesele remarcabile obținute în perioada cincinalului 1966—1970 în dezvoltarea schimburilor noastre comerciale, atît cu țările socialiste, cît și cu zeci de alte state de pe toate continentele.Consfătuirea a- prilejuit un larg schimb de păreri asupra activității de comerț exterior. în timpul discuțiilor au fost aduse o serie de critici îndreptățite la adresa Ministerului Comerțului Exterior, cit și la adresa ministerelor economice și organizațiilor de comerț exterior. Ce-i drept, în ce privește analiza autocritică a activității, unii vorbitori au căutat să se exprime mai general și mai blind.De asemenea, consfătuirea a dezbătut multilateral sarcinile stabilite de Congresul al X-lea al partidului și de plenarele Comitetului Central cu privire la dezvoltarea schimburilor economice ale României cu celelalte state și la intensificarea cooperării în producție.în timpul discuțiilor au fost formulate multe observații și propuneri valoroase, atît în problemele activității de comerț exterior, cît și

în legătură cu măsurile de perfecționare a organizării, planificării și conducerii acestui important sector al economiei naționale. Fără îndoială, toți participanții la consfătuire vor trage învățămintele necesare din dezbaterile care au avut loc și vor lua măsurile ce se impun pentru lichidarea lipsurilor și îmbunătățirea întregii activități de comerț exterior.Caracteristica principală a dezbaterilor din aceste trei zile o constituie abordarea deschisă, principială și cu spirit de răspundere a tuturor problemelor examinate. Iată de ce apreciez că lucrările consfătuirii vor avea urmări pozitive, că ele vor duce la perfecționarea întregii activități desfășurate pentru dezvoltarea relațiilor noastre economice internaționale, la realizarea în bune condiții a Directivelor Congresului al X-lea în acest domeniu.
Tovarăși,De curînd am încheiat cincinalul 1966—1970 și am început munca pentru înfăptuirea prevederilor noului plan de cinci ani. După cum vă este cunoscut din datele publicate pînă acum în presă, planul dezvoltării economico-sociale a patriei noastre socialiste a fost îndeplinit cu succes.Producția industrială a avut un ritm anual de creștere de 11,8 la sută, fiind în 1970 cu 75 la sută mai mare decît în anul 1965, depă- șindu-se astfel prevederile cincinalului. în acești cinci ani, industria chimică și-a sporit producția de peste 2,6 ori, industria, construcțiilor de mașini de peste 2 ori, iar industria ușoară a crescut cu 73 la sută.Doresc să menționez că în ciuda greutăților provocate de calamitățile climatice din ultimii trei ani, și îndeosebi de inundațiile din 1970, producția agricolă a crescut în cincinalul trecut în medie cu 24 la sulă, față de cei cinci ani precedent, ceea ce a permis asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și, după cum ați văzut, realizarea pe și a prevederilor de export acest sector de activitate.Venitul național a fost în cu 45 la sută mai mare decît 1965, crescînd anual în medie 

7,7 la sută. Această că a venitului național a făcut posibilă atît ridicarea continuă a salariilor și altor venituri ale oamenilor muncii de la orașe și sate, cît și înfăptuirea unui volum de investiții, din fondurile centralizate ale statului în anii cincinalului, de aproape 290 miliarde lei, ceea ce 
a asigurat dezvoltarea susținută a

total din1970 în cu dinami-

potențialului economic al țării, creșterea întregii avuții naționale.Dacă privim harta Republicii Socialiste România, putem constata cu satisfacție marile realizări care au dat o nouă înfățișare patriei noastre. Pe baza traducerii neabătute în viață a liniei generale a partidului de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, în acești ani s-a asigurat, de asemenea, îndeplinirea sarcinilor stabilite privind creșterea veniturilor oamenilor muncii. Fondul de consum pe locuitor a sporit în cincinalul trecut cu 27 la sută.Progresele remarcabile obținute în anii 1966—1970, ca de altfel în întreaga perioadă a construcției socialiste, sînt o dovadă grăitoare a justeței politicii marxist-leniniste a partidului nostru comunist. A- ceste rezultate sînt rodul muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, care înfăptuiesc cu fermitate politica partidului, politică ce corespunde pe deplin năzuințelor și intereselor fundamentale ale națiunii noastre socialiste.
Tovarăși,M-am referit succint la unele realizări obținute în cincinalul trecut — care vor fi date publicității după apropiata plenară a Comitetului Central — deoarece tocmai această dezvoltare a țării a permis și lărgirea schimburilor economice ale României cu celelalte state.După cum s-a arătat aici, în 1970 volumul total al comerțului exterior a fost mai mare cu 75 la sută față de 1965. depășindu-se în mod substanțial prevederile cincinalului.în această perioadă au crescut și s-au diversificat considerabil legăturile economice ale României. S-a intensificat participarea ei la diviziunea internațională a muncii, aceasta reieșind atît din sporirea volumului schimburilor, cît și din faptul că astăzi întreținem relații comerciale cu 110 țări.Urmînd cu consecvență politica generală elaborată de Congresele al IX-lea și al X-lea — de colaborare cu toate statele socialiste — România a acordat o atenție deosebită și în cincinalul care a trecut dezvoltării relațiilor comerciale și de cooperare în producție cu țările socialiste, care dețin 54,4 la sută din volumul total al comerțului nostru exterior.Au continuat să se dezvolte raporturile economice și cooperarea in producție cu țările membre ale C.A.E.R., România participînd ac-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit vineri, 5 februarie, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Algeriene De-

tiv la acțiunile organismelor de colaborare dintre aceste țări. România pornește de la faptul că relațiile cu statele din cadrul C.A.E.R., cît și cu celelalte țări socialiste au o însemnătate deosebită pentru edificarea noii orînduiri sociale în fiecare țară, că această colaborare și cooperare trebuie să ducă la dezvoltarea susținută a economiei și la ridicarea bunăstării celor ce muncesc din fiecare țară, la întărirea independenței și suveranității naționale a fiecărui stat socialist. Cu cît fiecare țară socialistă este mai puternică, cu cît își dezvoltă mai mult economia, cu atit este mai puternic sistemul socialist în ansamblu, cu atît crește influența socialismului și comunismului în lume.Acționînd, de asemenea, în spiritul liniei generale a politicii sale externe de extindere a relațiilor multilaterale cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială, România și-a intensificat în cincinalul care a trecut raporturile economice cu un mare număr de state. Schimburile noastre cu țările capitaliste dezvoltate au cunoscut o creștere mai accentuată, ca urmare îndeosebi a importului de utilaje și mașini pentru noile capacități de producție.Trebuie, de asemenea, menționată intensificarea, în cincinalul 1966—1970, a relațiilor economice cu o serie de state din Asia, Africa, America Latină. Consider însă că în dezvoltarea schimburilor cu a- ceste țări există o anumită rămî- nere în urmă, care va trebui să fie lichidată în perioada următoare.Dezvoltarea impetuoasă a economiei noastre naționale, creșterea în ritm susținui a industriei au pus probleme noi în fața comerțului exterior, au dus la modificări însemnate în structura exportului și importului.Pe lîngă importul unui volum sporit de mașini și utilaje, România importă în prezent mari cantități de materii prime și materiale, îndeosebi minereu de fier, cocs și cărbune cocsificabil. minereuri și metale neferoase, bumbac, piei și altele. Această situație nouă pune în fața organelor și organizațiilor de comerț exterior sarcini de mare răspundere.în același timp au avut loc și vor continua să se accentueze schimbări esențiale în structura exportului țării noastre ; scade ponderea materiilor prime și a materialelor la export și crește ponderea produselor industriei con-^ strucțiilor de mașini, industriei chimice, industriei ușoare și alimen-
(Continuare în pag. a II-a)

Președintele
specialPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit vineri după-amiază pe Carlos Lleras-Res- trepo, președintele Comitetului special pentru reforma agrară al Organizației O.N.U. pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), fost președinte al Republicii Columbia, care se află într-o vizită de documentare în țara noastră.La primire a luat parte Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.în timpul întrevederii, care s-a

mocratice și Populare la București, Taîeb Boulharouf, . în legătură cu plecarea definitivă a acestuia din țara noastră.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Comitetului
F. A.O.desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost discutate probleme privind participarea țării noastre la diferite forme de cooperare organizate de F.A.O. în direcția intensificării cercetărilor științifice în domeniul agriculturii. Au fost a- bordate, de asemenea, aspecte ale dezvoltării relațiilor româno-co- lumbiene, exprimîndu-se satisfacția pentru evoluția colaborării dintre cele două state, în interesul întăririi prieteniei dintre popoarele celor două țări, al cauzei păcii în lume.

Rezultate de prestigiu
în îndeplinirea planului
Bacău Prima luna a anu

lui inaugural al actualului cin
cinal a fost rodnică pentru în
treaga industrie a județului 
Bacău. Toate întreprinderile 
și-au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan. La producția 
globală s-a înregistrat un plus 
de 12,5 milioane lei, iar la pro
ducția-marfă de aproape 15 
milioane Iei. Pe podiumul în
trecerii se situează chimiștii de 
pe Valea Trotușului. care au fa
bricat peste prevederile planu
lui 234 tone Sodă, 41 tone anti- 
dăunători, 23 tone p.v.c., 20 tone 
acetonă.

valoare de 174 000 lei, iar Com
binatul de materiale de con
strucții Bîrsești a realizat peste 
plan 350 tone ciment. Bune re
zultate au obținut și alte uni
tăți din județ. Ele au contri
buit, astfel, la depășirea cu 
7 321 000 lei a prevederilor pro
ducției globale și cu 3 253 000 
lei a prevederilor producției- 
marfă vîndută și încasată. Rea
lizările din prima lună a acestui 
an întrec cu 17.9 la sută pe cele 
din perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

ArțjeȘ Majoritatea între
prinderilor industriale din jude
țul Argeș, dcpunînd eforturi 
deosebite in muncă, au îndepli
nit exemplar sarcinile de pro
ducție pe luna ianuarie. La pro
ducția globală ele au înregistrat 
o depășire de 5 la sută, iar la 
producția-marfă de 5.3 la sută. 
La Combinatul petrochimic și la 

—Rafjnăriadin Pitești', s-au reali
zat sporuri de producție în va
loare de 11 milioane lei, iar 
C.E.I.L. a livrat suplimentar la 
export produse în valoare de 
2 milioane lei valută.

BrQȘOV. Cu 58>5 milioane 
lei au fost depășite sarcinile de 
plan în luna ianuarie de către 
întreprinderile industriale din 
județul Brașov. Organizarea su
perioară a producției și a mun
cii, extinderea procedeelor teh
nologice perfecționate au dat 
posibilitate oamenilor muncii 
din uzinele și fabricile județu
lui să realizeze peste prevede
rile planului 35 tone oțel, 3 000 
rulmenți, motoare electrice care 
însumează 5 605 fcW,_ 2100 tone 
ciment, mai mult de 3 000 mc 
prefabricate din beton armat, 
293 tone metanol. 13 000 mp țe
sături și alte produse.

GOrj Austria județu
lui Gorj a obținut rezultate a- 
preciabile în cursul lunii ia
nuarie. Minerii din bazinele Mo- 
tru, Rovinari și Schela au ex
tras peste plan 22 212 tone căr
bune, petroliștii au depășit sim
țitor prevederile producției de 
țiței, mctalurgiștii de la între
prinderea mecanică Sadu au li
vrat în plus beneficiarilor 185 
frigidere, colectivul Combinatu
lui pentru exploatarea și indus
trializarea lemnului din Tg. Jiu 
a furnizat suplimentar 151 mc 
cherestea de fag și mobilă în

Industria Ju<le- 
încheiat luna ia-

Mureș.
țului Mureș a
nuarie cu un bilanț rodnic. Pla
nul producției globale pe județ 
și al producției-marfă vîndută 
și încasată s-a îndeplinit în 
proporție de 104,1 și, respectiv. 
103,3 la sută. Productivitatea 
muncii în unitățile industriale 
republicane a fost depășită cu 
1.7 la sută. S-au produs peste 
prevederile planului 880 tone 
de carbid. 36 000 mp geam tras, 
peste 1 200 000 cărămizi și 
blocuri ceramice, 556 mc che
restea de rășinoase, 2 800 km 
conductori electrici, confecții în 
valoare de 1 274 000 lei etc.

Excelenței Sale
SIR ARTHUR ESPIE PORRITT

Guvernator general al Noii Zeelande
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WELLINGTONCu ocazia zilei naționale a Noii Zeelande, în numele Consiliului d« Stat și al poporului român adresez Excelenței Voastre sincere felicitări, precum și urări de prosperitate pentru poporul neo-zeelandez.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

IN IMAGINI

CINCINALUL 1966 — 1970

9 Baza materială a județului s-a îmbogățit cu 54 
capacități și obiective noi.

® în folosul oamenilor de la orașe și sate
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

(Urmare din pag. 1)tare. Aceste schimbări pun, de a- semenea, sarcini noi și de mare răspundere în fața producătorilor și lucrătorilor din comerțul exterior.Am reamintit modificările care au avut loc în structura schimburilor noastre economice externe pentru a înțelege mai bine atît realizările anilor precedenți, cît și complexitatea problemelor ce se pun astăzi în acest domeniu. în expunerea tovarășului Cornel Burtică și în cursul discuțiilor au fost prezentate o serie de date în acest sens, așa că nu mă mai opresc asupra lor.Analiza activității de comerț exterior în cincinalul care a trecut atestă, fără nici o îndoială, că și în acest sector avem rezultate de seamă, că Ia marile realizări obținute de țara noastră în dezvoltarea sa economico-socială lucrătorii din cqmerțul exterior au adus o importantă contribuție. Țin, de asemenea, să menționez aportul însemnat al șefilor misiunilor diplomatice care, în special în ultimii ani, s-au preocupat mai îndeaproape de realizarea sarcinilor ce au revenit acestui sector de activitate.Iată de ce doresc cu acest prilej să adresez, în numele conducerii de partid și de stat, cele mai calde felicitări tuturor lucrătorilor din comerțul exterior, precum și șefilor misiunilor noastre diplomatice și celorlalți reprezentanți din străinătate. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Tovarăși,Vorbind despre rezultatele obținute în activitatea de comerț exterior, nu putem trece însă cu vederea neajunsurile — dintre care unele foarte serioase — care au influențat asupra comerțului exterior în ansamblu și îndeosebi a- supra balanței de plăți externe.Principala lipsă constă în faptul că în acești cinci ani importurile au fost mai mari decît exporturile, în timp ce. importul a crescut în medie cu 12,6 la sută anual, exportul a sporit numai cu 11 la sută. Or, este de înțeles, tovarăși, că nu avem alte mijloace disponibile . pentru a asigura plățile și; de a- ceea, este necesar să realizăm o asemenea politică de comerț exterior încît exporturile să fie cu ceva mai mari decît importurile.Această situație a pus probleme deosebite pentru balanța de plăți. Ministerul Comerțului Exterior, celelalte ministere, precum si tovarășii de la Consiliul de Miniștri care se ocupă de problemele economice n-au acordat atenția necesară echilibrului activității de comerț exterior.Și mai grav este faptul că ministerele economice și întreprinderile producătoare au subapreciat permanent producția pentru export. Dacă pentru înfăptuirea importurilor, întreprinderile, ministerele și chiar tovarășii de la Consiliul de Miniștri au acționat cu multă energie și au făcut dese intervenții, pentru realizarea exporturilor au acționat greu și cu întîrziere. M-am întîlnit de multe ori cu conducerile unor ministere, cu tovarășii care se ocupă de problemele comerțului exterior, dar au fost puține ocaziile în care să fi văzut că există o preocupare serioasă, permanentă, pențru îndeplinirea sarcinilor de export.De altfel, în această privință, faptele vorbesc de la sine. în cele mai multe ministere — printre care Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Industriei Ușoare și altele — importul a fost cu mult superior exportului.în timpul consfătuirii, unii tovarăși au arătat că pentru import se duc în străinătate de două ori mai mulți oameni decît pentru export. Or, situația ar trebui să fie de fapt inversă, să trimitem oameni mai mulți pentru vînzarea produselor românești — latură esențială 
a activității de comerț exterior.Un fapt deosebit de negativ este acela că se apelează cu ușurință la importuri chiar și pentru unele materiale care se pot găsi în țară, în general trebuie spus că nu există o preocupare permanentă pentru valorificarea deplină a resurselor interne de materii prime și materiale. Se construiesc mari capacități de producție, fără să se facă în prealabil un studiu serios cu privire la asigurarea cu materii prime și materiale. Din această cauză, după ce obiectivele respective sînt gata, se apelează la importuri neprevăzute. Asemenea situații au existat îndeosebi în industria chimică, dar aceasta se în- timplă și la alte ministere. Totodată, importul de completare — cum i se spune în limbajul comerțului exterior — și de piese de schimb este foarte mare și de multe ori nejustificat.Faptul că timp de peste 20 de ani întreprinderile producătoare nu s-au ocupat de export și de import a creat o mentalitate greșită la o mare parte din cadrele economice. Cele mai multe conduceri de întreprinderi consideră că misiunea lor se limitează doar la a produce, urmînd ca de aprovizionarea cu materii prime și materiale, precum și de vînzarea produselor să se ocupe alții. Și a- ceasta din cauză că unitățile de comerț exterior au fost în fapt 

concentrate pînă acum cîtva timp la Ministerul Comerțului Exterior; ele ridicau produsele de la întreprinderea producătoare, plăteau contravaloarea, iar întreprinderea nici nu știa unde se duce și ce se întîmplă cu produsul ei, la ce preț se exportă. De asemenea, cele mai multe produse importate erau aduse întreprinderii tot de către aceste unități de comerț exterior.Consider că cel mai mare rău a adus comerțului nostru exterior centralismul excesiv, confundarea monopolului de stat al comerțului exterior cu monopolul asupra a- cestui sector din partea Ministerului Comerțului Exterior. De altfel, după cum cunosc unii tovarăși, pînă cu 5—6 ani în urmă, nimeni nu avea dreptul să controleze această activitate. Conferința Națională a adoptat o serie de hotărîri privind descentralizarea activității noastre economice, perfecționarea conducerii, organizării și planificării economiei naționale, inclusiv a comerțului exterior ; din păcate, aceste hotărîri nu s-au aplicat la timp și avem o întîrziere de peste 3 ani în realizarea sarcinilor stabilite de Conferința Națională.Pe drept cuvînt, în cadrul discuțiilor au fost aduse critici foarte serioase și pe deplin întemeiate multor ministere, întreprinderi productive și de comerț, și îndeosebi Ministerului Comerțului Exterior. Consider că este necesar să tragem toate concluziile din neajunsurile ce s-au manifestat în a- cest sector și să luăm toate măsurile pentru lichidarea lor și îmbunătățirea rapidă a întregii activități.Aș dori să menționez faptul că în cuvîntul unor tovarăși miniștri s-au lămurit un șir de probleme, dar s-a și încercat să se ocolească unele neajunsuri și lipsuri din activitatea ministerelor respective. Sper însă că vor analiza în continuare aceste probleme ; consider că, pe baza consfătuirii, activul d. partid din ministere, din toate centralele și întreprinderile economice, care au sarcini de export, va trebui să-și analizeze serios activitatea depusă pînă acum, să. tragă concluziile necesare pentru munca de viitor.Consider că, analizîhd atît rezultatele bune — și, cum am spus, a- vem multe asemenea rezultate — cît și neajunsurile, trăgînd învățămintele necesare, luînd măsuri pentru a îmbunătăți munca, avem toate condițiile ca în scurt timp să obținem progrese însemnate în activitatea de comerț exterior. în îndeplinirea sarcinilor trasate de partid și guvern.
Tovarăși,Noul plan cincinal 1971—-1975, pe care am început să-l înfăptuim încă din prima lună cu rezultate bune, prevede dezvoltarea continuă și în mod susținut a întregii economii naționale.înfăptuirea în următorii cinci ani a Directivelor Congresului al X-lea al partidului va apropia mult România de țările cu economie avansată, va marca o nouă etapă pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Ca urmare a creșterii în ritm înalt a economiei naționale se creează noi posibilități pentru diversificarea și lărgirea relațiilor economice ale țării, pentru participarea ei tot mai activă la schimbul de valori materiale pe plan mondial.Conform prevederilor cincinalului. volumul schimburilor noastre economice cu alte state va crește în 1975 față de 1970 cu 55 la sută, din care exportul cu 82 la sută. Va trebui să asigurăm o balanță de plăți externe echilibrată. în 1975 volumul total al schimburilor comerciale externe va fi de circa 34,3 miliarde lei valută, iar exportul va depăși 19,8 miliarde lei valută. După cum se vede, comerțul exterior capătă un rol din ce în ce mai important în activitatea noastră economică — de buna realizare a exporturilor și importurilor depin- zînd intr-o măsură tot mai mare transpunerea cu succes în viață a programului de dezvoltare economico-socială a patriei noastre. Iată de ce este necesar ca problemele relațiilor economice internaționale să stea permanent în centrul preocupărilor tuturor organelor de partid și de stat.Experiența internațională arată că în raporturile dintre state se impun tot mai puternic noi forme de colaborare, îndeosebi cooperarea în producție, care determină și stimulează diversificarea și lărgirea legăturilor economice, creșterea eficienței lor. Aceasta cere din partea tuturor întreprinderilor și ministerelor economice multă receptivitate și inițiativă pentru a trece concret la realizarea în practică a cooperării în producție. S-a luat în acest domeniu o hotărîre acum trei ani. S-au inițiat multe acțiuni în domeniul cooperării, dar avem încă puține realizări, atît cu țările socialiste, cît și cu alte state. Consider că este necesar să acționăm cu toată fermitatea pentru realizarea acestei hotărîri a Comitetului Central, pentru a înfăptui o cooperare cît mai largă în domeniul producției materiale.în spiritul liniei generale a partidului nostru, relațiile economice 

cu țările socialiste vor cunoaște și în acest cincinal o puternică dezvoltare. Pe baza acordurilor de lungă durată și a prevederilor de pînă acum, volumul comerțului exterior al României cu țările socialiste va crește considerabil. în actualul cincinal, țările socialiste vor continua să dețină peste jumătate din schimburile noastre comerciale. Doresc să menționez că este necesar să acționăm astfel ca prevederile acordurilor de lungă durată să fie nu numai realizate, dar și depășite. După părerea mea, a- ceasta este pe deplin posibil ; va trebui ca toate organizațiile economice să acționeze pentru a obține o asemenea depășire.Va cunoaște totodată o puternică dezvoltare cooperarea în producție în diferite domenii, cum sînt extracția și prelucrarea minereului, construcțiile de mașini și alte ramuri. Se impune să luăm toate măsurile pentru a realiza pe cale bilaterală sau multilaterală o serie de obiective prin cooperare, folosind mai larg avantajele importante ale acestei forme de conlucrare între state. Așa cum am arătat mai înainte, trebuie sâ luăm toate măsurile ca în următorii ani să realizăm în practică cooperările prevăzute în acordurile încheiate cu țările socialiste.Din datele prezentate în consfătuire reiese că. relațiile noastre cu țările membre ale C.A.E.R. vor cunoaște în cincinalul actual o însemnată creștere și totodată ele se vor diversifica în continuare. România va acționa consecvent pentru perfecționarea activității C.A.E.R. în spiritul principiilor pe care se întemeiază relațiile dintre țările socialiste și al documentelor ce stau la baza acestui organism.Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România consideră că relațiile cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste au o însemnătate primordială atît pentru progresul fiecărei țări socialiste, cît și pentru întregul sistem socialist. Pornind de la aceasta, partidul și guvernul nostru vor milita cu toată fermitatea pentru intensificarea și dezvoltarea colaborării și cooperării economice cu toate statele socialists. Acționînd în acest sens, noi ne' îndeplinim atît' sarcinile naționale, cît și cele internaționale — care constituie un tot unitar., Așa cum am mai spus, în spiritul politicii de coexistență pașnică între state cu orînduire socială diferită, România va continua, de asemenea, să dezvolte relațiile cu toate țările lumii. Noi vedem în promovarea activă a schimburilor e- conomice și tehnico-științifice pe plan mondial o contribuție importantă Ia cauza prieteniei și păcii intre popoare. Ținînd seama de a- cordurile de colaborare încheiată cu unele țări capitaliste dezvoltate, se prevede ca schimburile economice cu aceste țări să crească în mod simțitor și în perioada anilor 1971—1975. Va trebui să acționăm pentru a exporta in aceste state tot mai multe produse ale industriei constructoare de mașini și alte produse ale industriei noastre, aceasta constituind o condiție esențială pentru dezvoltarea în continuare a schimburilor dintre România și statele respective.în următorii 5 ani se vor extinde, de asemenea, relațiile economice și de cooperare în producție ale României cu țările din Asia, Africa și America Latină. Prin acordurile de lungă durată și înțelegerile încheiate pînă acum se creează condiții pentru o creștere importantă a schimburilor cu unele din aceste țări.România acordă o mare însemnătate lărgirii multilaterale a relațiilor comerciale și de cooperare cu țările în curs de dezvoltare. în cadrul extinderii schimburilor economice cu aceste țări ne vom preocupa de studierea mai atentă a posibilităților pe care le au de a livra produse industriale corespunzătoare calitativ și tehnic. Trebuie să înțelegem că este necesar să importăm din aceste țări nu numai materii prime, ci și produse finite. Noi acordăm relațiilor României socialiste cu țările în curs de dezvoltare o semnificație mai largă, considerînd aceste relații un factor important în lupta pentru dezvoltarea independentă a țărilor noastre, împotriva politicii imperialiste și neocolonialiste, o contribuție la cauza păcii în lumeîn lumina celor arătate, a sarcinilor concrete discutate în aceste zile, trebuie luate măsurile ce se impun pentru a realiza în mod. corespunzător prevederile privind lărgirea schimburilor. , comerciale și a cooperării în producție CU toate statele lumii.în continuare mă voi opri asupra cîtorva probleme de care depinde desfășurarea în bune condiții a activității de comerț exterior. în primul rînd mă voi referi Ia necesitatea valorificării materiilor prime interne și' a producerii de noi materiale și înlocuitori. deși poate unii tovarăși vor spune că aceasta nu are prea mare legătură cu comerțul exterior. Se impune să luăm măsuri ferme pentru a pune în valoare toate resursele interne de materii prime și materiale, chiar și pe-cele care au un conținut util mai 'Sărac. Va trebui, de asemenea, să trecem de- îndată la organizarea și dezvoltarea mai intensă a producției de înlocuitori, îndeosebi din mase plastice și rășini sintetice. Totodată 

va trebui să trecem, fără întîrziere, la extinderea fabricației produselor de mic tonaj, mai ales în industria coloranților și în alte ramuri ale chimiei. în același timp este necesar să producem în țară în cantități sporite aparatură de comandă, de măsură și control, mașini de serie mică sau chiar unicate. Să punem capăt cu hotărîre unor importuri costisitoare de produse care se pot realiza în bune condiții în țară.în general trebuie să se exercite un control mai temeinic asupra importurilor și să se pună un accent deosebit pe folosirea la maximum a resurselor interne în toate sectoarele de activitate. De asemenea, se cere o grijă deosebita față de problema calității materiilor prime, mașinilor și utilajelor importate. Oricine va admite cumpărarea din străinătate a unor mărfuri necorespunzătoare calitativ nevoilor producției va fi tras la răspundere cu cea mai mare severitate. Va trebui, în același’timp, să se acorde toată atenția preturilor cu care sînt achiziționate mărfurile din import, să fim bine documentați pentru a încheia contracte in condiții avantajoase.Vreau să mă refer în continuare la problema asigurării și diversificării produselor noastre pentru export. Așa cum am mai arătat, în următorii ani structura exportului românesc va continua să se modifice prin creșterea aportului produselor prelucrate, se va mări în măsură însemnată exportul industriei constructoare de mașini, industriei chimice, ușoare, alimentare și al industriei materialelor ele construcții ; în totalul exportului țării ponderea ministerelor menționate se prevede să ajungă în 1975 la peste două treimi. A- ceasta pune în fața întreprinderilor, centralelor și ministerelor sarcini deosebit de mari și de complexe.Asigurarea exportului cu mărfuri corespunzătoare se hotărăște în primul rînd în producție, în unitățile producătoare. Sînt necesare prospectarea continuă a conjuncturii, economice externe, cunoașterea temeinică a tendințelor noi care se manifestă . pe piața mondială, pentru ca, pe această bază, să se organizeze în mod adecvat producția destinată exportului. Este cu totul anormal să stabilim producția pentru export fără a ști de-fapt care sînt cerințele pieței, ce se caută într-o țară sau alta ; uneori nu se cunosc nici chiar condițiile de climă care pot influența asupra funcționării normale a mașinilor, asupra folosirii produselor noastre. Am creat — este adevărat — un Institut de conjunctură, care a început să elaboreze unele studii, dar ne aflăm încă departe de a putea spune că sîntem bine informați asupra vieții economice mondiale.Planul întreprinderilor producătoare trebuie să cuprindă un capitol special privind exportul, în care sâ se prevadă sarcini, și răspunderi precise în acest domeniu pentru fiecare din compartimentele unității respective. Fiecare întreprindere și centrală răspunde direct de desfacerea producției și deci și de export. Vreau să se înțeleagă clar că nu este vorba numai de unitățile ce vor exporta nemijlocit, sau au direcții de export, ci de fiecare întreprindere producătoare, care trebuie să știe pentru cine produce, să cunoască condițiile de livrare, să fie informată permanent asupra conjuncturii pieței. Este necesar să creăm în cadrul fiecărei întreprinderi, al direcției sale comerciale, un sector care să se ocupe de urmărirea producției de export, precum și de vînzarea acesteia pe piața externă.în cursul consfătuirii s-au adus critici îndreptățite în legătură cu deficiențele privind calitatea produselor și livrarea in termen a mărfurilor contractate la export. Nu vreau să dau și eu alte exemple pe lingă cele care s-au dat. Sînt la toate ministerele asemenea exemple. Directorul general al Inspectoratului general de stat pentru controlul calității s-a cam reținut să arate aceste deficiente, să dea exemple concrete, deși nu ar fi trebuit să fie așa. Dar, cum am spus, vom mai discuta în perioada următoare cu producătorii asupra acestei probleme pentru a determina o îmbunătățire substanțială a situației în acest domeniu.Problema calității trebuie să constituie o preocupare centrală a tuturor întreprinderilor producătoare. Au fost luate unele măsuri pentru întărirea controlului de calitate, pentru creșterea eficienței și răspunderii organelor respective de control. Dar, pînă la urmă, calitatea se hotărăște nu de aceste organe, ci de cei care realizează nemijlocit produsele. Trebuie luate măsuri pentru a întări răspunderea muncitorului, maistrului, inginerului ; de această problemă este necesar să se ocupe conducerea întreprinderii, comitetul de direcție, organizația de partid, sindicatul, organizația de U.T.C. Acolo, in producție, se hotărăște problema calității 1 Trebuie să luăm măsuri ferme pentru a pune ordine și a asigura ca, intr-adevăr, să ridicăm nivelul calitativ al întregii noastre activități, al produselor noastre. Toate acestea nu scad responsabilitatea organelor de control, care au sarcina să nu admită sub nici un motiv livrarea de produse cu deficiențe sau care nu corespund 

pe deplin condițiilor prevăzute în contracte.Trebuie să ne ocupăm permanent de ridicarea nivelului tehnic și, în general, a tuturor parametrilor de calitate. Competitivitatea pe piețele externe depinde astăzi în mod hot-ărîtor de modernizarea continuă, de ritmul de înnoire a mărfurilor exportate. De aceea se cere o preocupare deosebită pentru îmbunătățirea activității privind cercetarea, proiectarea și asimilarea de noi produse și, mai cu seamă, pentru introducerea rapidă în producție a rezultatelor cercetării proprii, cit și a licențelor pe care le cumpărăm. Am avut licențe pe care le-am ținut cîte 7—8 ani de zile pînă le-am valorificat; mai există și astăzi licențe cumpărate cu 4—5 ani în urmă, dar care încă nu sînt puse în producție. Se poate pune în mod firesc întrebarea : ce valoare mai au asemenea licențe, cînd este știut că, de regulă, cel care vinde o licență are pregătit în prealabil un produs nou, îmbunătățit. Este necesar, deci, ca problema înnoirii produselor, a dezvoltării cercetării proprii și introducerii rezultatelor ei în producție să fie rezolvată corespunzător cerințelor revoluției tehnico-științifice de astăzi. In alte țări, cercetarea durează, de regulă, un an sau cel mult doi, iar după finalizarea acesteia, produsul respectiv este introdus în cîteva luni in fabricație ; totodată, cercetarea este continuată în vederea perfecționării și îmbunătățirii lui.în domeniul cercetării dispunem de un potențial științific însemnat. Numai in unitățile dq cercetare lucrează circa 44 000 de oameni, la care se adaugă marele număr de cadre din activitatea de proiectare. In construcția de mașini, de exemplu, există 17 institute, față de numai cîteva cîte erau în 1965. Va trebui să punem mai bine în valoare acest potențial, să ne preocupăm mai serios atît de reducerea perioadei de cercetare, cît și de introducerea rapidă în producție a rezultatelor acestei activități.De asemenea, este necesar să se acorde, mai. multă atenție specializării producției pentru export, punindii-se capăt practicii de a ekporta din toate cîte’ ceva, ceea ce influențează în mod negativ eficiența comerțului nostru exterior. Desigur, va trebui să alegem cu grijă produsele pentru care ne specializăm, în așa fel încît să existe o piață certă pe o perioadă îndelungată și să asigurăm în mod permanent îmbunătățirea caracteristicilor produselor respective, în pas cu noile realizări ale științei și tehnicii.Se cere, de asemenea, să fie rezolvată urgent problema ambalajelor, de care depinde în mare măsură valorificarea produselor la export. Trebuie să se ia neîntîr- ziat măsuri în vederea organizării unei producții specializate de ambalaje atît pentru mărfurile de export, cît și pentru nevoile interne, care să corespundă pe deplin exigențelor de astăzi.Pentru a asigura livrarea la timp a produselor este necesar ca întreprinderile să organizeze cu prioritate producția destinată exportului. Nelivrarea la termen a mărfurilor de export va trebui să fie considerată ca o nerealizare a planului întreprinderii, chiar și în cazul cînd producția globală a fost îndeplinită. Aceasta trebuie să fie valabil și pentru întreprinderile care participă cu anumite subansamble sau piese la fabricarea produsului finit destinat exportului ; dacă nu s-a realizat planul de export să nu se poată primi salariul corespunzător, așa cum prevede legea. Vreau să precizez încă o dată că, în cazul cînd exportul este nerealizat, chiar dacă pe ansamblu producția globală a fost îndeplinită, trebuie să se considere că planul întreprinderii nu a fost îndeplinit decît în proporția/în care a fost realizat exportul. Acest lucru îl vom introduce și în Legea comerțului exterior, pe care o pregătim.Este necesar să nu se mai încheie contracte cu parteneri externi decît pentru produsele pe care sîntem siguri că Ie vom putea livra la timp. Nu mai poate fi admisă în continuare practica de. a încheia tot felul de contracte și. de a nu le onora la termen. De altfel am stabilit ca livrările pentru export să se facă cu prioritate — și va trebui să urmărim cu hotărîre acest lucru.Așa cum pe bună dreptate s-a subliniat în cursul discuțiilor, se impune să rezolvăm în cel mai scurt timp problema asigurării „service"-ului și a pieselor de schimb. Această latură a activității trebuie să constituie, de asemenea, un capitol distinct al planului întreprinderii, iar nerealiza- rea sarcinilor prevăzute în acest domeniu să fie considerată ca ne- îndeplinire a planului.Este necesar ca unitățile exportatoare să asigure și să organizeze mai bine stocurile de piese de schimb, in țară și în străinătate, în așa fel încît să poată fi livrate cu promptitudine beneficiarilor în vederea menținerii în permanentă stare de funcționare a mașinilor și utilajelor exportate.Pentru păstrarea și dezvoltarea piețelor pe care au pătruns produsele românești se impune luarea de măsuri hotărîte care să asigure continuitatea exportului produselor respective. Va trebui ca, atît la 

elaborarea, cît și în cursul realizării planului, să se țină seama de necesitatea rezolvării acestei probleme. Consider un lucru deosebit de grav faptul că după ce am pătruns pe o piață nu asigurăm continuitatea exporturilor. Nu pot exista justificări, decît în cazuri excepționale. Firește, pot interveni situații cînd trebuie să se renunțe la fabricarea unui produs, dar atunci avem obligația elementară de a anunța din timp despre aceasta pe cei cărora le furnizam astfel de mărfuri. Intrind în relații cu o firmă străină trebuie să asigurăm continuitatea acestor relații, să tratăm partenerul nostru cu atenție și cu grijă.în această ordine de idei este necesar ca unitățile de comerț exterior să-și organizeze activitatea pe zone spre a avea posibilitatea ca aceiași lucrători să se ocupe permanent de un anumit grup de țări și prin aceasta să se realizeze studierea și urmărirea sistematică a dezvoltării schimburilor cu fiecare țară.O altă problemă a activității de comerț exterior, care trebuie soluționată în cel mai scurt timp — încă în prima jumătate a acestui an — este întocmirea și editarea de cataloage, prospecte și alte materiale de propagandă comercială ; aceasta este o cerință elementară a promovării mărfurilor românești pe piața externă — și de îndeplinirea ei trebuie să se ocupe fiecare întreprindere și centrală producătoare. In activitatea de editare și difuzare a acestor cataloage în străinătate, ca de altfel în realizarea reclamei comerciale, în general, Camera de Comerț ar trebui să aibă sarcini și răspunderi sporite.Este timpul ca întreprinderile care lucrează pentru export — și unele exportă 50—60 la sută din producție — să înțeleagă că dezvoltarea lor și creșterea veniturilor întregului colectiv sînt nemijlocit legate de îndeplinirea în bune condiții a exportului. în definitiv, producem nu de dragul producției, ci pentru satisfacerea unor necesități și cerințe — și trebuie deci să producem numai ceea ce corespunde acestor cerințe și necesități.Ministerele economice și Ministerul Comerțului Exterior trebuie să fie mult mai ferme în realizarea programelor de export, întru- cît ele poartă întreaga răspundere pentru asigurarea mărfurilor destinate pieței externe. Repet încă o dată, exportul este o sarcină obligatorie și trebuie realizată cu prioritate, zi de zi, lună de lună. Orice întîrziere în livrarea produselor la export trebuie să se reflecte imediat în situația econo- mico-financiară a unității respective, inclusiv în nivelul veniturilor întregului colectiv, începînd cu directorul, iar pe ramură, începînd cu ministrul.Pentru buna desfășurare a activității de comerț exterior se cer luate măsuri energice spre a pune ordine în transporturi și a lichida stările de lucruri negative în acest domeniu, din cauza cărora se produc mari întîrzieri în livrarea mărfurilor de export, se aduc serioase pagube economiei naționale. O deosebită atenție trebuie acordată transporturilor navale, folosirii raționale a tuturor porturilor, dezvoltării flotei maritime și fluviale pentru a putea transporta cu mijloace proprii o parte cît mai mare din mărfurile care fac obiectul schimburilor noastre economice externe.Consider că Biroul Permanent al Consiliului de Miniștri va trebui să ia măsuri urgente spre a realiza sarcina trasată de Comitetul Executiv privind analiza situației din domeniul transporturilor și stabilirea celor mai eficiente măsuri pentru lichidarea neajunsurilor existente, pentru îmbunătățirea, radicală a situației în acest sector de activitate.în cadrul schimburilor noastre economice externe va trebui să o- cupe un loc mai important dezvoltarea unor activități în străinătate, cum sînt elaborarea de studii și proiecte, efectuarea de prospecțiuni geologice, de lucrări pentru exploatări miniere și petrolifere, acordarea de asistență tehnică, realizarea unor construcții industriale și civile. Este necesar să cunoaștem mai bine cerințele de astfel de lucrări pe piața externă și să organizăm potențialul nostru tehnic și de cercetare spre a fi în măsură să le executăm în mod corespunzător. în general, institutele noastre de cercetări și proiectări vor trebui să participe mai larg la colaborarea și cooperarea internațională.Am vorbit nu o dată despre necesitatea creșterii eficienței activității de comerț exterior. Consider pe deplin întemeiate criticile aduse în timpul discuțiilor în legătură cu slaba eficiență a exportului. în- tr-adevăr, tona de produse exportate este, în unele cazuri, de cîteva ori mai ieftină decît tona de produse importate. De exemplu, costul tonei importate este mai ridicat decît prețul pe tonă obținut la export de peste 2 ori la mașini și utilaje, de 2,2 ori la produse chimice, cu circa 15 Ia sută la metal ; pe anumite piețe acest raport este și mai nefavorabil. Va trebui să acționăm cu mai multă fermitate pentru lichidarea acestei stări de lucruri. Este necesar ca fiecare în

treprindere să judece bine ce produce și cu ce preț, fiindcă de a- ceasța depind înseși rezultatele economice și creșterea beneficiilor sale. începînd din acest an se va pune capăt situației din trecut cînd întreprinderea primea plata produselor, indiferent de rezultatele efective la export. în viitor, întreprinderea va primi contravaloarea în lei numai după ce s-a încasat valuta din vînzarea produsului. Pornind de la cursul de revenire al leului, plus prima de export — care se va stabili pentru fiecare grup de produse — întreprinderea va încasa decontarea în lei în raport cu cantitatea de valută obținută pentru mărfurile exportate. Cu cît va realiza un preț mai bun în valută — în dolari, franci, ruble, lire — cu atît și decontarea în lei va fi mai mare.în vederea valorificării mai bune a mărfurilor noastre de export trebuie să asigurăm contactul direct al întreprinderilor exportatoare cu beneficiarul, cu clientul extern, să dezvoltăm rețeaua de societăți mixte pentru desfacerea produselor, precum și pentru realizarea unor acțiuni de cooperare. Ținînd seama de faptul că balanța comercială cu unele țări este deficitară, se impune să luăm toate măsurile pentru ca exportul în aceste țări să ajungă, într-un timp scurt, la nivelul importurilor. Am în vedere realizarea echilibra ‘ necesar nu prin reducerea r<. pilor economice, ci prin creșterea lor în continuare, asigurînd, pe lîngă importurile ce le efectuăm, o sporire corespunzătoare a exporturilor ; este pecesar să existe — cum pe bună dreptate s-a subliniat aici — o legătură mai strînsă între organizațiile care importă și exportă.Tovarășul Cosma a ridicat aici unele probleme privind turismul. Eu consider că acestui sector va trebui să-i acordăm o atenție deosebită, deoarece el are de pe acum o pondere însemnată — care va crește și mai mult în viitor — în asigurarea mijloacelor valutare. Prin îmbunătățirea activității în acest domeniu, chiar cu baza materială pe care o avem în prezent, am putea găzdui cel puțin cu 50 la sută mai mulți turiști.Doresc să menționez încă o dată că in următorii 5 ani prevedem ca relațiile noastre economice internaționale să crească cu 55 la sută ; aceasta ne cere să luăm măsuri foarte serioase pentru a asigura atît exporturile, cît și importurile. Ținînd seama de progresul multilateral pe care îl va cunoaște economia românească în acești ani, putem spune că avem toate premisele și posibilitățile ca prevederile de comerț exterior să fie realizate în condiții bune.
Tovarăși,Pornind de la necesitatea lichidării neajunsurilor existente în activitatea noastră de comerț exterior și pentru a crea cadrul organizatoric și economic care să asigure înfăptuirea marilor sarcini ce le avem în acest domeniu, conducerea partidului și statului a adoptat o serie de măsuri în concordanță cu noua etapă de dezvoltare a țării. Avem în vedere, înainte de toate, lichidarea centralismului excesiv și trecerea răspunderile pentru export și import direct :pra producătorilor : întreprindere, centrală, minister. Această măsură înlătură monopolul Ministerului Comerțului Exterior, dar, în același timp, duce la întărirea monopolului de stat asupra comerțului exterior. Răspunderea pentru export și import revine deci direct întreprinderilor, această activitate constituind o parte inseparabilă a procesului normal de producție ; după cum se știe, procesul de producție nu se poate considera încheiat decît atunci cînd se realizează marfa și se încasează contravaloarea ei. Fiecare întreprindere va trebui să se ocupe nemijlocit de comerțul exterior, chiar și atunci cînd nu intră direct în relații cu piața străină, ci își realizează a- ceastă activitate prin intermediul centralei sau al unei întreprinderi de import-export.Prin noua organizare, un număr de centrale vor desfășura în mod nemijlocit operațiuni de comerț exterior, iar altele le vor efectua prin întreprinderi specializate. Independent de forma prin care se înfăptuiesc aceste operațiuni, fiecare centrală este direct răspunzătoare de realizarea sarcinilor de comerț exterior. Consiliile de administrație, directorii generali ai centralelor întocmesc planul de import-export și urmăresc realizarea lui. Importurile și exporturile trebuie aprobate de consiliile de administrație. Este necesar, de asemenea, ca principalele contracte de import-export să fie încheiate de directorii generali, chiar și a- tunci cînd centrala lucrează prin intermediul unei organizații specializate. Am în vedere, îndeosebi, importul și exportul de utilaje complexe, precum și acțiunile de cooperare în producție.In aceste condiții noi creșterăspunderea ministerelor economice pentru îndeplinirea planurilor de comerț exterior ; miniștrii sînt direct răspunzători pentru

(Continuare în pag. a IH-a)
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(Urmare din pag. a II-a)realizarea de către toate întreprinderile a exporturilor și importurilor. în viitor, atît întreprinderile, cît și ministerele vor trebui să-și asigure prin export mijloacele valutare necesare pentru importuri. Acele întreprinderi, centrale și ministere care au sarcina de a vărsa la buget o parte din încasările valutare vor putea să angajeze importuri numai în măsura în care au efectuat vărsămintele de valută stabilite la buget. Dreptul de a apela la unele credite valutare va fi condiționat de existența unor posibilități reale pentru restituirea la timp a valutei împrumutate.Prin astfel de măsuri trecem și în acest domeniu la așezarea pe baze economice a relațiilor dintre întreprinderi și bănci.în condițiile lichidării centralismului excesiv crește și mai mult rolul Ministerului Comerțului Exterior, care este chemat să asigure realizarea politicii partidului și guvernului în domeniul relațiilor economice internaționale. în acest scop, Ministerului Comerțului Exterior îi revin următoarele atribuții și obligații principale :în primul rînd, întocmește, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, planul comerțului exterior și de cooperare în producție, ca parte integrantă a planului de xtat._ • în al doilea rînd. exercită con- Urolul și îndrumarea generală a ’exportului și importului, răspunde direct de felul cum se realizează planul de comerț exterior.în al treilea rînd, Ministerul Comerțului Exterior duce tratative și încheie acorduri economice și de cooperare, urmărește și răspunde de realizarea acestora.în al patrulea rînd, se preocupă, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, de obținerea de facilități și clauze preferențiale din partea altor state pe baza reciprocității.în al cincilea rînd, asigură contactele și participarea țării noastre la organismele economice internaționale.De asemenea, Ministerul Comerțului Exterior răspunde direct de realizarea echilibrului balanței comerciale și de plăți, avînd în acest scop obligația de a folosi în mod judicios autorizațiile de importexport.Dpresc să menționez că vom judeca activitatea Ministerului Comerțului Exterior și a conducerii sale, înainte de toate, după felul cum se echilibrează exportul și importul, după cum va reuși să facă acest lucru, dar nu prin măsuri administrative, în sensul opririi importurilor, ci prin dezvoltarea susținută a exporturilor noastre.O atenție deosebită va trebui să acorde Ministerul Comerțului Exterior prospectării pieței din alte țări, întocmirii studiilor de perspectivă și cunoașterii operative a conjuncturii pieței internaționale.După cum vedeți, Ministerului Comerțului Exterior îi revin sarcini de mare importanță — și conducerea sa va trebui să ia toate măsurile pentru lichidarea lipsurilor ce s-au manifestat în trecut, să tină seama de criticile și propu- erile ce s-au făcut în cadrul consfătuirii și să acționeze cu toată fermitatea pentru îmbunătățirea întregii activități de comerț exterior.Ceea ce se cere în mod deosebit din partea lucrătorilor și a conducerii Ministerului Comerțului Exterior este mai multă operativitate, mai multă inițiativă și perseverență ; în comerțul exterior orice zi de întîrziere, cîte o dată orice oră și chiar mai puțin de o oră de întîrziere poate să aducă daune grave ; dimpotrivă, rezolvarea la timp a problemelor poate avea rezultate deosebit de bune. Deși noi nu participăm la activități de bursă — unde fiecare minut în luarea deciziilor contează — totuși și în activitatea noastră de comerț exterior, fiecare minut, fiecare oră are importanța sa ; dacă acționezi cu întîrziere aduci prejudicii foarte serioase economiei naționale. De altfel, problema operativității, a inițiativei și perseverenței este valabilă pentru toți lucrătorii din domeniul comerțului exterior, nu numai pentru cei din minister.Este necesar să se acorde mai multă atenție îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă la toate nivelele. în acest sector lucrează mii și mii de oameni, de munca lor depind, în ultimă instanță, lichidarea lipsurilor și perfecționarea activității de comerț exterior. Ținînd seama de cele ce am spus mai înainte despre organismele noastre de comerț exterior, cred că putem să ne' exprimăm convingerea că vom asista în cel mai scurt timp la o îmbunătățire simțitoare în acest sector de activitate.In ce privește Ministerul Afacerilor Externe, va trebui ca în viitor acesta să pună în centrul activității sale și promovarea relațiilor economice ale României eu celelalte state. Pînă la urmă o activitate bună pe plan internațional trebuie să se materializeze în dezvoltarea continuă a schimburilor economice, științifice și culturale, în realizarea unei cooperări tot mai largi în producție și în alte sectoare.Este necesar ca Ministerul A- facerilor Externe să militeze pen

tru realizarea de acorduri și înțelegeri care să faciliteze lărgirea schimburilor economice, să urmărească permanent cum se dezvoltă relațiile României cu alte state în toate domeniile de activitate. între Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior trebuie să se realizeze o strîn- să și permanentă colaborare. Ele trebuie să acorde ajutor permanent și operativ tuturor ministerelor și întreprinderilor în relațiile pe care acestea le au cu organisme și firme din alte state.în noile condiții de organizare și de funcționare a activității de comerț exterior, un rol deosebit de important revine misiunilor diplomatice, consulare și economice din străinătate. în calitate de reprezentant al statului în țara respectivă, șeful misiunii diplomatice poartă întreaga răspundere și are ca îndatorire principală extinderea necontenită a relațiilor economice, tehnico-științifice și culturale între România și țara unde este acreditat.Șeful misiunii diplomatice va trebui să cunoască temeinic posibilitățile de colaborare și cooperare economică, să acționeze continuu în direcția lărgirii comerțului nostru exterior ; el poartă întreaga răspundere pentru realizarea schimburilor economice ale României cu țara respectivă. Atît secția sau agenția economică, precum și alte reprezentanțe economice permanente sau temporare sînt subordonate și răspund de activitatea lor și în fața șefului misiunii diplomatice.Orice delegație economică sau de altă natură este obligată să informeze și să se consulte cu șeful misiunii diplomatice asupra problemelor care fac obiectul deplasării sale. Șefii misiunilor diplomatice au îndatorirea să acorde sprijinul necesar tuturor misiunilor economice, tehnico-științifice, culturale, precum și delegațiilor pentru ca a- cestea să-și poată realiza în bune condiții sarcinile ce le revin.Secțiile economice sau agențiile sînt subordonate în același timp și Ministerului Comerțului Exterior, în fața căruia, de asemenea, poartă răspunderea pentru activitatea lor. Ele sînt răspunzătoare de lărgirea continuă a schimburilor economice ale României cu țara în care-și desfășoară activitatea. Pentru a- ceasta au datoria să cunoască bine conjunctura, perspectivele de dezvoltare ale țării respective, să studieze toate posibilitățile pentru intensificarea schimburilor economice. Este necesar ca munca lor să fie apreciată în primul rînd după volumul relațiilor economice. Ca organ de specialitate, ele au datoria să coordoneze activitatea tuturor celorlalte misiuni economice, inclusiv a delegațiilor, acționînd în această direcție în strînsă unitate și sub conducerea șefului misiunii diplomatice. Trebuie să se pună capăt actualei stări de lucruri, cînd în aceeași țară există mai multe misiuni sau delegații, dar care lucrează fără o îndrumare unitară, fără nici o legătură între ele.După cum vedeți, prin noua organizare toți reprezentanții țării noastre în alte state primesc răspunderi deosebit de mari. Nici nu este de conceput o îmbunătățire a activității de comerț exterior fără o conducere unitară, atît în țară, cît și în străinătate, fără unirea tuturor forțelor chemate să contribuie la dezvoltarea relațiilor economice internaționale ale României.
Tovarăși,Oricît de bune ar fi orientările și măsurile organizatorice, transpunerea lor în viață depinde pînă la urmă de oamenii care lucrează in acest sector de activitate. în decursul anilor s-au format mii de cadre temeinic pregătite, care muncesc cu bune rezultate, dar mai avem și aici mult de făcut. Comerțul exterior cere oameni care știu să facă comerț, cere — ca să spun așa — buni negustori, incepînd de la ministrul comerțului exterior și pînă la ultimul lucrător din țară și străinătate.Poporul nostru a avut în trecut faima că se pricepe la comerț. Din păcate, mulți ani am subapreciat latura înclinațiilor comerciale. De multe ori am trimis să lucreze în comerțul exterior tovarăși buni, „cu dosarul curat", dar care nu se pricepeau la negustorie. în același timp, trebuie spus că nici în în- vățămîntul de specialitate și nici prin cursuri de perfecționare nu s-a asigurat, la nivelul cerințelor, pregătirea cadrelor pentru comerț exterior. Avem un mare deficit de cadre cu cunoștințe corespunzătoare în domeniul schimburilor economice externe, precum și al dreptului comercial internațional. Nu o dată se întîmplă, din această cauză, să încheiem contracte dezavantajoase. Negocierea și semnarea unui contract implică o mare răspundere, iar cei investiți cu aceste atribuții trebuie să posede o solidă pregătire juridică și economică, să dea dovadă de pricepere și perspicacitate.Este necesar să luăm toate măsurile ce se impun pentru a remedia în cel mai scurt timp neajunsurile care se manifestă în domeniul pregătirii cadrelor. Va trebui să reexaminăm programele 

învâtămîntului superior și ale liceelor de specialitate în vederea a- daptării lor la cerințele actuale, pentru a pregăti oameni care să știe cum să vindă și să cumpere, să cunoască legislația comercială, dreptul internațional. Avem nevoie de oameni care să facă afaceri, să știe să facă comerț, atît în țară, cît și în străinătate. Astfel de cadre trebuie să formăm în școlile noastre economice 1Este necesar, de asemenea, să elaborăm un program de lungă durată pentru școlarizarea tuturor lucrătorilor din comerțul exterior, inclusiv a celor care activează în străinătate. Cred că trebuie să ne propunem ca, în cel mult doi ani, toate cadrele noastre să treacă prin asemenea cursuri și numai cei care vor obține rezultate bune și vor reuși la probele practice stabilite să rămînă în continuare în activitatea de comerț. Atît în țară, cît și în străinătate, în activitatea de comerț exterior trebuie să lucreze numai cine știe să facă comerț, negustorie — acesta trebuie să fie principalul criteriu în alegerea oamenilor ! Este timpul să înțelegem necesitatea stringentă de a pune fiecare om să lucreze la locul potrivit.Va trebui să stabilim regula ca oamenii trimiși în străinătate în domeniul comerțului exterior, după cițiva ani să vină să muncească o anumită perioadă în unitățile de comerț exterior din țară. Situația de azi, cînd unii tovarăși lucrează de cîte 10—15 ani în străinătate este anormală. Acest lucru este de altfel valabil și pentru ceilalți tovarăși cu muncă permanentă în străinătate.Doresc să subliniez că această problemă depășește sfera de activitate a comerțului exterior, are un caracter mai general, fiind legată de dezvoltarea societății noastre socialiste. Trebuie să formăm și să creștem oameni corespunzători, cu simțul răspunderii față de patrie, față de partid, față de con-- strucția socialistă, oameni care să dovedească la locurile de muncă unde își desfășoară activitatea că sînt hotărîți să facă totul pentru a-și servi țara, poporul, în cele mai bune condiții.
Tovarăși,Marile sarcini pe care le avem de îndeplinit cer îmbunătățirea activității organizațiilor de partid, atît din unitățile producătoare, cît și din unitățile de comerț exterior. Este necesar ca organizațiile de partid să pună în centrul activității Jor realizarea tuturor sarcinilor de export și import. Ele trebuie să îndrume și să exercite un control permanent asupra tuturor membrilor de partid, asupra tuturor organelor economice și să tragă la răspundere pe cei care nu-și îndeplinesc îndatoririle.Sarcini deosebite revin comitetelor județene și orășenești de partid, chemate să asigure realizarea tuturor prevederilor de comerț exterior. în viitor în cadrul planului teritorial al fiecărui județ, este necesar să existe și un capitol privind importul și exportul. Munca comitetului județean și orășenesc de partid va fi apreciată și după felul cum se realizează sarcinile de comerț exterior.Lărgirea atribuțiilor și drepturilor organelor locale de partid implică, în același timp, creșterea răspunderilor pentru buna desfășurare a întregii activități econo- mico-sociale. Țin să menționez și cu acest prilej că organele județene de partid își îndeplinesc tot mai bine rolul lor de forță politică conducătoare în județe; de a- ceea am deplina convingere că ele vor acorda toată atenția nece

în timpul lucrărilor consfătuirii

sară și problemelor de comerț exterior.în domeniul comerțului exterior lucrează un mare număr de cadre de răspundere, între care cițiva membri ai Comitetului Central. Este necesar ca fiecare activist, la locul său de muncă, să acționeze cu toată priceperea și fermitatea pentru realizarea sarcinilor ce-i revin. Cred că se impune ca și la Consiliul de Miniștri să se îmbunătățească activitatea de conducere a comerțului exterior. Mă refer nu numai la îndrumarea și conducerea Ministerului Comerțului Exterior, ci la comerțul exterior în ansamblul său. Vicepreședintele care se ocupă de comerțul exterior trebuie să poarte răspunderea și să îndrume activitatea tuturor ministerelor care au sarcini de comerț exterior. Este necesar să urgentăm adoptarea Legii comerțului exterior, să terminăm în cel mai scurt timp organizarea acestei activități la toate nivelele pentru a ne putea concentra forțele în direcția îndeplinirii sarcinii de bază — aceea de a asigura dezvoltarea susținută a schimburilor noastre economice și creșterea eficienței lor.
Tovarăși,Deoarece aici se găsesc și ambasadorii, doresc să mă refer, în continuare, pe scurt, la unele probleme internaționale. Cunoașteți cu toții linia generală a politicii noastre externe, activitatea intensă a României socialiste consacrată păcii și colaborării între toate popoarele lumii, principiile pe care le promovăm neabătut în relațiile internaționale — respectarea independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc.Evenimentele, viața internațională demonstrează în .mod convingător justețea politicii noastre externe, pătrunsă de un înalt spirit de responsabilitate față de interesele poporului român, față de cauza socialismului și păcii în lume.Acționînd cu consecvență pentru lărgirea și dezvoltarea relațiilor noastre de prietenie, alianță și colaborare cu toate țările socialiste, sîntem hotărîți să facem, în continuare, totul pentru întărirea u- nității și coeziunii sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.Totodată, extindem pe planuri multiple raporturile țării noastre cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, în spiritul principiilor coexistenței pașnice.Milităm cu fermitate împotriva politicii imperialiste de dominație și forță — sursă de încordare și conflicte, de primejdii grave la a- dresa păcii și securității popoarelor. Nu precupețim nici un efort pentru a contribui activ la instaurarea în raporturile dintre state a încrederii și stimei reciproce, pentru respectarea strictă a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur destinul potrivit voinței și intereselor sale fundamentale.România desfășoară o activitate susținută pentru normalizarea raporturilor între statele europene, pentru realizarea unui climat trainic de pace și colaborare pe continent, pentru înfăptuirea securității în Europa. In acest context, noi considerăm că realizarea sarcinilor privind dezvoltarea relațiilor noastre economice, tehnico- științifice și culturale cu celelalte țări constituie o latură deosebit de importantă a activității pentru înfăptuirea securității pe continent.Sîntem profund îngrijorați de 

escaladarea războiului în Indochina, care constituie un atentat grav la suveranitatea și securitatea popoarelor din această regiune, un pericol serios pentru pacea lumii. Ne pronunțăm pentru încetarea imediată a acțiunilor agresive ale Statelor Unite împotriva popoarelor din Indochina, pentru retragerea trupelor americane din această zonă, pentru recunoașterea dreptului sacru al popoarelor vietnamez, cambodgian, laoțian de a dispune în mod nestingherit de propria lor soartă.în ce privește situația din Orientul Apropiat, apreciem .că o bază rezonabilă pentru soluționarea politică a conflictului o constituie a- plicarea Rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, asigurarea independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor în această parte a lumii, reglementarea problemei populației palestinene în conformitate cu dreptul său la autodeterminare. Salutăm ca un pas pozitiv faptul că statele implicate în acest conflict au răspuns apelului secretarului general al O.N.U., U Thant, și au adoptat ho- tărîrea de a prelungi încetarea focului. Considerăm că trebuie făcut totul pentru a se ajunge la o rezolvare politică a situației din a- ceastă zonă.Apreciind că organismele Internaționale pot îndeplini un rol important în dezvoltarea încrederii și colaborării dintre state, în întărirea păcii și securității, țara noastră și-a adus și își va aduce o contribuție activă la întreaga viață a Organizației Națiunilor Unite și a altor foruri cu caracter internațional.Cînd vă întoarceți la posturile dumneavoastră să transmiteți șefilor de state și de guverne din țările respective că România socialistă este hotărîtă să continue cu fermitate politica sa externă de colaborare cu toate popoarele lumii, pe baza respectului reciproc, al independenței și suveranității naționale, să-i încredințați că țara noastră va ti întotdeauna o forță activă în slujba colaborării și păcii în lume. (Aplauze prelungite).Așa cum am mai spus, un rol însemnat în extinderea relațiilor generale ale țării noastre îl au îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor privind comerțul exterior, intensificarea contribuției României la circuitul mondial de valori materiale și spirituale — factor de importanță majoră al promovării păcii și progresului în lumea contemporană.în încheiere aș dori să subliniez încă o dată că lucrările consfătuirii din aceste trei zile au fost deosebit de rodnice. Pe baza problemelor ridicate cu acest prilej va trebui ca, în cel mult 15 zile, să se întocmească programe concrete de măsuri pentru soluționarea lor corespunzătoare. Fără îndoială, măsurile adoptate pînă acum și cele ce se vor lua în continuare, transpunerea lor în viață vor exercita o puternică influență în direcția îmbunătățirii radicale și rapide a întregii activități de comerț exterior.în numele conducerii partidului și statului, îmi exprim ferma convingere că activiștii și lucrătorii din domeniul comerțului exterior vor face totul pentru realizarea cu succes a sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al partidului, adueîndu-și astfel întreaga contribuție la dezvoltarea patriei noastre socialiste, la ridicarea bunăstării poporului nostru.Vă urez dumneavoastră și tuturor lucrătorilor din comerțul exterior mult succes în activitatea viitoare, multă sănătate ! (Aplauze puternice, prelungite).

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

In cadrul consfătuirilor de lucru ale activelor județene de partid și cadrelor 
de bază din agricultură, precum și in adunările generale ale cooperativelor 
agricole de producție care au avut Ioc zilele acestea au fost analizate rezul
tatele obținute in agricultură în cincinalul recent încheiat, precum și posibili
tățile existente în fiecare unitate pentru sporirea producției acestui impor
tant sector aJ economiei naționale.

în telegrame trimise, cu acest prilej, Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. participant!! exprimă hotărî- 
rea de a munci cu entuziasm pentru realizarea importantelor sarcini trasate 
de partid in acest domeniu, adeziunea lor unanimă fată de măsurile luate de 
conducerea partidului privind îmbunătățirea organizării, planificării și condu
cerii agriculturii, fată de politica promovată de partid în domeniul construc
ției socialiste.

în telegrama trimisă de participan- 
ții la consfătuirea de lucru a activu
lui județean de partid și a cadrelor 
de bază din agricultura județului 
Satu Marc se spune, printre altele :

Oamenii muncii din agricultura 
județului, făcind bilanțul cincinalului 
încheiat, pot raporta că și-au înde
plinit integral sarcinile. Acest succes 
este rodul muncii entuziaste a coo
peratorilor, mecanizatorilor și celor
lalți lucrători de pe ogoare, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, care nu și-au precupețit e- 
forturile în vederea creșterii produc
ției vegetale și animale, a dezvoltării 
unităților agricole. în același timp, el 
este rodul grijii părintești pe care o 
poartă conducerea partidului și sta
tului, dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Ceaușescu, față de dezvol
tarea continuă a agriculturii noastre 
socialiste, care, în pas cu dezvoltarea 
întregii economii naționale, chezășu- 
iește ridicarea necontenită a nivelu
lui de trai al poporului. Participanții 
la consfătuire, se spune în telegramă, 
și-au exprimat sentimentele de pro
fundă recunoștință pentru ajutorul 
acordat județului nostru, în încercă
rile grele ale inundațiilor din 1970, 
în refacerea rănilor pricinuite de ca
lamități.

Măsurile recent adoptate de con
ducerea partidului au fost primite cu 
deplină aprobare de oamenii muncii 
de pe ogoarele județului Satu Mare, 
în cadrul adunărilor generale ale 
cooperativelor agricole de producție, 
țăranii cooperatori. își manifestă u- 
nanim adeziunea la aceste măsuri, 
considerîndu-le o cale sigură de. dez
voltare continuă a agriculturii noas
tre socialiste.

în telegramă se subliniază, de ase
menea, că. unitățile agricole coope
ratiste din județ vor spori producția 
de cereale în 1975, față de media 
producției anuale obținute în cinci
nalul trecut, cu 30 la sută, la plante 
tehnice cu 40 la sută, Ia fructe cu 
50 la sută. Importante îmbunătățiri 
se vor obține în ce privește șeptelul 
și structura sa.

Ne angajăm, se spune în telegramă, 
să ne aducem contribuția la fondul 
central de produse al statului, li- 
vrînd în anul 1971 importante can
tități de griu, porumb, carne și alte 
produse.

Participanții la consfătuirea de lu
cru a cadrelor de bază din agricul
tură și a activului de partid din ju
dețul Mehedinți, in numele tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare, își expri
mă deplina lor adeziune la măsurile 
stabilite de conducerea partidului 
privind organizarea, planificarea și 
conducerea agriculturii și apreciază 
că aplicarea lor consecventă în viață 
va asigura dezvoltarea continuă a 
acestei importante ramuri a econo
miei naționale, în concordanță cu 
cerințele actualei etape de dezvol
tare a patriei noastre socialiste.

Dezbaterile care au avut loc în 
cadrul consfătuirii, au prilejuit tot
odată o nouă și vibrantă manifes
tare de dragoste și atașament față 
de conducerea partidului și statului, 
față de dumneavoastră, iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
fierbinte recunoștință pentru atenția 
acordată ridicării agriculturii pe noi 
trepte de progres, creșterii continue 
a nivelului de viață al țărănimii coo
peratiste, al întregului nostru popor.

Analizînd posibilitățile de care dis
pun, ca urmare a sprijinului perma
nent acordat de partid și guvern, 
numeroase cooperative agricole de 
producție din județ s-au angajat 
să-și sporească contribuția la asi
gurarea fondului central de produse 
agricole al statului. Sint semnifica
tive în acest sens angajamentele 
luate de membrii cooperatori din co
munele Pristol, Gîrla Mare, Salcia 
și altele de a vinde statului în plus 
peste plan între 500—800 tone ce
reale, precum și însemnate cantități 
de legume, zarzavaturi, carne, lapte 
și alte produse.

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului că oamenii muncii de pe 
ogoarele județului Mehedinți, între
gul activ de partid, de stat, al or
ganizațiilor de masă și obștești, nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea politicii partidului, de 
dezvoltare pe planuri multiple a agri
culturii noastre socialiste.

Participanții la consfătuirea de lu
cru a cadrelor de bază din agricul
tură și a activului de partid al ju
dețului Brașov — se arată în tele
gramă — dau o înaltă apreciere 
expunerii dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, la șe
dința din 23 noiembrie 1970 și ex
primă adeziunea deplină a tuturor 
celor ce muncesc pe ogoarele acestui 
județ, la programul vast și concret, 
elaborat de conducerea partidului, 
pentru modernizarea și progresul în
tregii agriculturi. Ei exprimă hotă- 
rîrea nestrămutată a comuniștilor, a 
cadrelor de bază din întreprinderile 
agricole de stat și de mecanizare a 
agriculturii, din cooperativele agri
cole de producție și consiliile inter- 
cooperatiste de a transpune in viață 
întregul complex de măsuri privind 
îmbunătățirea organizării, planifică
rii și conducerii agriculturii.

Cei prezenți au făcut cunoscute an
gajamentele unităților pe care ie re
prezintă de a da, peste prevederile 
planului pe anul 1971, însemnate can
tități de produse agricole, ceea ce ne 
va permite ca pe întregul județ să 
livrăm suplimentar la fondul centra
lizat al statului : 6 000 tone cartofi, 
10 000 tone sfeclă, 3 500 tone legume, 

15 000 hl lapte, 350 tone came de 
porc, 250 tone carne de pasăre, 4 mi
lioane ouă și alte produse vegetale 
și animale.

în numele tuturor oamenilor mun
cii din agricultura județului Brașov 
— români, maghiari, germani — vă 
asigurăm, iubite tovarășe secretar 
general, că vom concentra și pune în 
valoare toate resursele materiale și 
energiile noastre, așa cum ne-ați 
sfătuit și cu prilejul recentei dum- 
neavoastre vizite în județ, pentru a 
ne spori contribuția la progresul ge
neral al agriculturii și dezvoltarea 
multilaterală a economiei naționale.

Activul Comitetului județean Vîl- 
cea al Partidului Comunist Român, 
președinții cooperativelor agricole de 
producție, specialiștii, celelalte cadre 
din agricultură, participanți la con
sfătuirea de lucru din ziua de 5 fe
bruarie — se spune în telegramă — 
și-au exprimat adeziunea totală la 
măsurile cu privire la îmbunătățirea 
organizării, planificării și conducerii 
agriculturii, expuse în ședința de lu
cru a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din noiembrie 
.1970.

Conștient! de eforturile pe care le 
fac conducerea partidului și statu
lui nostru, întregul nostru popor 
pentru dezvoltarea agriculturii, ne 
angajăm să luăm toate măsurile pen
tru creșterea producțiilor de cereale, 
de fructe și struguri, de carne, lapte 
și ouă, asigurînd în acest fel veni
turi sporite membrilor cooperatori, o 
mai bună aprovizionare a populației 
cu produse agroalimentare, precum 
și livrarea la fondul de-stat a însem
nate cantități de produse peste plan.

Oamenii ■,muncii de -pe ogoarele 
județului Arad, se spune în tele
grama adresată de participanții la 
consfătuirea cadrelor de bază din a- 
gricultura acestui județ, au primit 
cu deosebită satisfacție măsurile a- 
doptate în ședința de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie 1970.

în adunările generale care se des
fășoară în aceste zile în cooperati
vele agricole, țăranii cooperatori, me
canizatorii, specialiștii și-au expri
mat totala adeziune la politica par
tidului, hotărîrea lor de a face totul 
pentru transpunerea în viață a re
centelor măsuri stabilite de partid pe 
linia creșterii eficienței activității in 
agricultură.

Asigurăm conducerea partidului 
pe dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, iubitul nostru 
conducător, că toți cei care muncesc 
pe ogoare in județul Arad, fără deo
sebire de naționalitate, vor depune 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor din planul pe 
1971, cinstind prin rezultate tot ma: 
bune semicentenarul gloriosului nos
tru partid.

în telegrama adresată de membri: 
cooperativei agricole de producții 
„Steagul Roșu" din comuna Salcia 
județul Mehedinți, se spune : Rezul
tatele bune obținute în anul care l 
trecut, ca urmare a aplicării în viațl 
a măsurilor stabilite de conducere; 
de partid și de stat, ne îndreptățesc 
să credem că și in viitorul plan cin
cinal vom îndeplini cu succes sarci
nile ce stau în fața cooperative 
noastre.

împreună cu întregul popor, coo
peratorii din comuna noastră acord» 
o înaltă prețuire vizitelor de lucri 
ce le faceți în județele patriei, iubite 
tovarășe secretar general, dialogulu 
viu cu cei ce muncesc, indicațiiloi 
prețioase care ne deschid noi posi
bilități de sporire a producției, d< 
îmbunătățire pe această cale a ni
velului de trai material și spiritua 
al maselor.

Succesele noastre de pînă acum 
precum și cele pe care le întrezărin 
în viitor le dedicăm din toată inimi 
aniversării unei jumătăți de vea< 
de existență glorioasă a Partidulu: 
Comunist Român, încercatul condu
cător al națiunii noastre pe drumu' 
socialismului și comunismului, al bu
năstării și fericirii întregului noștri 
popor.

Ne exprimăm profunda recunoș
tință față de conducerea partidulu: 
și statului pentru grija deosebită a- 
cordală, an de an, lucrătorilor ogoa
relor, se scrie în telegrama adresat! 
de membrii cooperativei agricole di 
producție „Valea Gilortului" dii 
comuna Turburea, județul Gorj. Re 
centele măsuri cuprinse în expunere; 
la ședința de lucru de la C.C. a 
P.C.R. din 23 noiembrie vin în în- 
tîmpinârea dorințelor noastre, al< 
tuturor, de continuă perfecționare i 
organizării, planificării și conduceri 
agriculturii, permit îmbunătățire, 
substanțială a muncii, sub toate as
pectele, în unitățile agricole socia
liste, asigurarea unei vieți fericite

Avînd în față, mereu viu, exem
plul conducătorilor partidului și sta
tului, al dumneavoastră, tovarăș; 
Nicolae Ceaușescu, neobosit și în
flăcărat militant pentru fericirea pa
triei, vă asigurăm că vom face totu 
pentru a întîmpina cu noi succes; 
în muncă sărbătorirea semicentena
rului partidului.

Noi ne angajăm ca, executînd li 
timp și de bună calitate lucrării; 
agrotehnice, folosind soiuri superioar» 
de semințe și material săditor, să ob
ținem peste plan 51 tone porumb, 21 
tone griu, 30 tone legume, 5 tone 
fructe, 10 tone carne, să punem ba
zele unei îngrășătorii de porcine, s3 
livrăm la fondul de stat toate can
titățile obținute peste plan.
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Industria deține o pondere de 67 la sută 

în economia județului

In 8 ore, industria 

arădeană produce:
• 4 STRUNGURI
O 70 000 MP ȚESĂTURI
• 800 DE CEASORNICE

Un tren de 10 va
goane se constru

iește la Arad* 
in 16 ore

Produsele industri
ale din Arad se ex
portă in 60 de 
țări a|e lumii:

• STRUNGURI - ÎN 42 
DE ȚĂRI

® VAGOANE-ÎN 8 ȚĂRI
• ȚESĂTURI, TRICOTA

JE, CONFECȚII - ÎN 
27 DE ȚĂRI

în 1970 față de 1965 sporul producției indu

striale a fost de 43 la sută

Față de 1960 creșterea a fost de 2,6 ori

«1111

O Dezvoltarea UZINEI DE STRUNGURI

© AGRICULTURA DEȚINE 0 PONDERE DE 33 LA SUTĂ 
ÎN ECONOMIA JUDEȚULUI.

cu 6200 strunguri convenționale 

pe an.
• Dezvoltarea UZINEI DE VAGOANE 

cu 6000 vagoane de marfa și 200 

vagoane de călători pe an.
© Dezvoltarea secțiilor țesătorie si 

finisa] de ia ÎNTREPRINDEREA „TEBA".
® Dezvoltarea FABRICII „TRICOTAJUL 

ROȘU” la 4 MILIOANE tricotaje 

pe an.
© 0 nouă linie tehnologică la ÎNTRE

PRINDEREA „LIBERTATEA" din Arad, cu 
o capacitate de 460 MII perechi 

încălțăminte pe an.
® Reconstrucția albitorlei UZINELOR 

TEXTILE „30 DECEMBRIE", cu o capaci
tate de finisare de 0 2 M I LI" 

OANE mp țesături.

© Modernizarea și reutilarea FILA
TURII UZINELOR TEXTILE „30 DECEM
BRIE".

® O secție nouă de pîine la Arad cu 
o capacitate de 14 tone în 24 ore.

© Dezvoltarea și sistematizarea IN
STALAȚIEI FRIGORIFICE LA INDUSTRIA 
CĂRNII.

AGRICULTURACărți de vizită
reprezentativeVAGOANE

• AUGUST 1970 : PE POARTA UZINEI DE VA
GOANE DIN ARAD IESE AL 60 000-LEA VAGON.

• NOMENCLATORUL DE FABRICAȚIE CUPRINDE 
AZI 22 TIPURI DE VAGOANE.

• S-AU CONSTRUIT VAGOANE CU CARACTER 
DE UNICAT, PE 10 Șl 20 DE OSII. CEL MAI MARE 
DINTRE ACESTEA ARE O CAPACITATE DE 280 TONE.STRUNGURI
• O DINAMICA CE NU NECESITA COMENTARII: 

IN 1950 S-AU PRODUS 113 STRUNGURI, IN 1965 — 
2200 Șl IN 1970 — 3 700 BUCĂȚI.

• In fabricația curentă a uzinei au intrat 12 noi ti
puri de strunguri. S-au asimilat noile familii de strun
guri paralele obișnuite, cu comandă-program sau 
echipate cu afisaj electronic de cote și dispozitive hi
draulice de copiat.

în anii cincinalului, în 
agricultură s-au construit 
următoarele obiective :

® ÎNGRĂȘĂTORIE de 
bovine ia I.A.S. Nădlac cu 
o capacitate de 4 000 
locuri.

• AMENAJĂRI PENTRU 
IRIGAȚII la I.A.S. Fîntînele 
pe o suprafață de 4 600 ha 
și în zona Semlac-Pereg, 
pe o suprafață de 3 600 
ha.

© DESECĂRI pe o su
prafață de 27 000 ha.

• Construirea unui DE
POZIT CELULAR la Ineu

© Numai în 1970, coo
perativele agricole au in
vestit din veniturile pro
prii 291 milioane lei pen
tru întărirea bazei tehnl- 
co-materiale: grajduri,
maternități, complexe de 
îngrășare a porcilor, sere.

© Din cele 81 hectare 
de sere cea mai mare par
te a fost amenajată nu
mai în ultimii cinci ani.

MECANIZARE
• ZESTREA TEHNICĂ a 

agriculturii județului Arad 
constă din: 4 038 tractoa
re ; 3 372 pluguri; 1 342 
cultivatoare ; 1 811 semă
nători mecanice; 2 260 
combine pentru păioase;

1965=9 180 kg/100 ha; 
1970=26 260 kg/100 ha.

IN AGRICULTURA JUDEȚULUI LUCREAZĂ PESTE 700 
DE CADRE CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ FATĂ DE 450 ÎN 
1965.

518 mașini de împrăștiat 
îngrășăminte chimice.

© NUMĂRUL DE HEC
TARE TEREN ARABIL CE 
REVINE PE TRACTOR a scă
zut de la 100 în 1965 la 75 
în 1970.

• Cu peste 700 a sporit 
NUMĂRUL MECANIZATORI
LOR care lucrează ia sate.

CHIMIZARE
• CANTITATEA DE ÎN

GRĂȘĂMINTE CHIMICE la 
100 ha teren arabil -
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1965

a

31 CU LIMBA DE PREDARE GERMANĂ ;
3 CU LIMBA DE PREDARE SLOVACĂ ;
2 CU LIMBA DE PREDARE SÎRBĂ.

Instruirea și educarea elevilor din școlile ju-

• în județ funcționează 15 SPITALE, 27 DE DIS
PENSARE, 8 POLICLINICI, 21 DE CASE DE NAȘTERI, 
101 CIRCUMSCRIPȚII SANITARE.

© NUMĂRUL MEDICILOR A CRESCUT ÎN JUDEȚ 
DE LA 505 ÎN 1965, LA 601 ÎN 1970, iar numărul CA
DRELOR MEDII SANITARE A AJUNS LA 2 136.

® 0 MODERNĂ POLICLINICĂ S-A CONSTRUIT LA 

INEU, zeci de alte unități sanitare și-au sporit capa
citatea și au fost înzestrate cu aparatură modernă. • Rețeaua comercială s-a lărgi» prin construirea a 150 de unități comercia

le noi, cu o suprafață de 40 000 mp.

SĂWÂrAȚE

Veniturile
au crescut in peri

Construcții

circa

1 ■

la sate
© LA SATE s-au con

struit în cincinalul tre
cut 5100 LOCUINȚE 

NOI. In mii de case au 
pătruns lumina electri
că, radioul, televizorul.

•50 DE SATE au 

fost electrificate.

Creșterea numărului de aparta
mente construite in județ din fon
durile centralizate ale statului

© CHELTUIELILE ALOCATE DE LA BUGETUL STA
TULUI PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂȚII Șl ASISTENȚA 

SOCIALĂ AU ÎNSUMAT CIRCA 770 MILI
OANE LEI.

© CIRCA 72 000 DE ELEVI - români, maghiari, 
germani învață în cele 373 de școli din județ.

® 1965-1970 : 220 SĂLI NOI DE CLASĂ.
© S-AU CONSTRUIT ȘCOLI NOI cu cîte 16 și 12 

săli de clasă la Șiria, Sebiș și Chișineu-Criș.
® în prezent, în județ funcționează :
© 44 DE ȘCOLI Șl SECȚII CU LIMBA DE PREDARE 

MAGHIARĂ ;
O

®

0

@

dețului este asigurată de peste 4 100 de CADRE 
DIDACTICE.

© în județ există circa 240 DE CASE DE CULTURĂ 
Șl CĂMINE CULTURALE.

• Peste 160 de cinematografe, 190 de biblioteci
- cu un fond de peste 1,3 milioane cărți, dintre care 
aproape 300 000 sînt în limbile maghiară și germană
- un teatru dramatic și un teatru de marionete func
ționează în județ.

© La Arad s-a construit un modern cinematograf 
cu 800 de locuri.

© în slujba ocrotirii sănătății oamenilor sînt 
folosite și stațiunile balneo-climaterice din județ, 
care găzduiesc în fiecare an un număr tot mai mare 
de cetățeni. în acești ani, BĂILE DE LA M0NEASA, 
LIPOVA și ARAD ȘI-AU SPORIT CAPACITĂȚILE DE CA
ZARE, S-AU MODERNIZAT.

•82 LA SUTĂ din 

satele județului benefi
ciază în prezent de lu
mina electrică.

• ÎN 32 DE LOCALI

TĂȚI rurale au intrat în 

funcțiune brutării noi.

® VOLUMUL TOTAL AL MĂRFURILOR DESFĂCUTE PRIN UNITĂȚILE COMER
ȚULUI DE STAT Șl COOPERATIST A SPORIT CU 33 LA SUTÂ ÎN 1970 FATA 

DE 1965.

© în ultimii cinci ani S-AU VINDUT, printre altele i

33 000 FRIGIDERE
25 000 DE TELEVIZOARE
26 000 MAȘINI DE SPĂLAT RUFE
9 100 MAȘINI DE CUSUT.
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romerga-

faptul; 
divers;

I 
Antidotul...

nului
Acum cîteva zile, la clinica de 

pediatrie I din Cluj, au fost in- I 
ternați doi copii (Danu Ramona * 
și Crișan Mirela — în vîrstă de I 
4 și respectiv 3 ani și jumătate) 
aflați în stare de inconștiență. | 
Lăsați singuri în casă — după , 
cum ne relatează corespondentul I 
voluntar Mihai Mitea din Cluj — I 
ei au dat peste o cutie de ro- 
mergan și au înghițit toate ta- I 
bietele aflate în ea ! Efectul n-a 
întârziat : ambii copii erau pe I 
punctul de a nu se mai trezi ■ 
niciodată. Noroc de intervenția 
medicului Margareta Brandt, I 
care le-a aplicat tratamentul 
salvator. Cel mai bun antidot 
împotriva romerganului (și a al
tor medicamente) — remarcă co- I 
resporidentul nostru — nu se ■ 
află însă în spital,' ci în mîinile 
părinților care trebuie să țină 
medicamentele închise cu cheia, 
nicicum la îndemîna copiilor. Și I 
credem că are dreptate.

Urmărirea 
n-a fost 
zadarnică

Miliția municipiului lași era in ‘ 
alertă. In ultimele luni, in cele I 
mai neașteptate locuri ale ora- I 
șului se semnalau ba dispariții | 
de obiecte din locuințe încuiate, . 
ba acostări in timpul nopții pe 
străzi mai puțin circulate. Zilele 
trecute, urmărirea, condusă de 
ofițerii de miliție Ion Grosu, Ilie 
Ghioc, Dumitru Ambrozie, Ves- 
pusian Pisu și Aurelian Iacob, a I 
luat sfîrșit. Misteriosul vizitator . 
al locuințelor a fost surprins 
tocmai pe cînd se pregătea să 
ascundă obiectele „achiziționate" ’ 
din ultima sa „incursiune". Era I 
Gheorghe Lupășteanu din comu
na Lețcani, care își făcuse o a- I 
depărată specialitate din mânui- ■ 
rea cheilor, cu care era înarmat. 
In același timp, au fost identi- | 
ficați și cei ce constituiau spai
ma trecătorilor : Aurel Oprea, 
din Bozieni — Neamț (care din I 
luna martie 1970 se sustrăgea de > 
la executarea unei condamnări ■ 
pronunțate împotriva sa de că- I 
tre tribunalul din Focșani) și o | 
bandă de S tineri grupată în fu- . 
rul său. Nu peste multă vreme, I 
toți cei în cauză vor fi judecați. I 
Acum sint căutați de zor pă- ■ 
gubașii ! La miliția municipiului I 
li așteaptă o cameră tixită pînă I 
In tavan cu valize și obiecte 
furate.

Sfîrsitul I♦ 
tragic al unei I 
imprudențe I

Tn incinta balastierei Mătăsaru 
(Dîmbovița), care aparține In- 1 
treprinderii de prefabricate și a- I 
gregate pentru construcții Bucu
rești, mai multe vagoane aștep- I 
tau pe linia de încărcare. Bun- . 
cărui folosit in acest scop era 
însă blocat de nisipul care, din | 
cauza gerului, înghețase. Meca
nicul Ștefan Isoac a luat o ran- I 
gă de fier și s-a urcat pe bun
căr pentru a încerca să spargă I 
gheața și astfel să-1 deblocheze. ■ 
După cîteva lovituri nisipul a în
ceput să-i fugă de sub picioare. | 
Nefiind asigurat cu centură 
și neavînd nici de ce se agăța, 
Ștefan Isoac a fost acoperit ime- I 
diat de avalanșa dislocată, plă- 1 
tind cu viața această impruden- I 
ță. Nu este însă mai puțin ade
vărat că accidentul ar fi putut fi | 
evitat, dacă buncărul era prevă
zut cu gratii care să împiedice I 
intrarea celor ce-1 deservesc I ' 
în el. 1

Cîntare... 
necîntărite

Se spune despre cintar că nu ■ 
inșală. Cîntarele din magazinele 
de legume și fructe din Bacău... | 
înclină însă spre o excepție de 
Ia această regulă. Pentru că, la 
un control efectuat recent de că
tre organele de specialitate, o • 
bună parte din cele 830 de greu- | 
tăți tehnice, 80 de balanțe și 60 I 
de bascule prezentau „oscilații" | 
serioase de la parametrii lor , 
inițiali. In unitățile nr. 10, 14, IS I 
și 27 se foloseau ambalaje șt I 
greutăți respinse la verificarea 
de stat, altele cu marca de ve
rificare expirată sau neverificată 
de ani de zile. S-au găsit, de a- I 
semenea, greutăți fără plombe și ■ 
balanțe dezechilibrate. Pe cine I 
inșală aceste cîntare nu se știe. 
Păgubit poate fi deopotrivă atît 
cumpărătorul, cit și gestionarul. I 
Un lucru însă este sigur : pusă I 
pe cintar, neglijența celor din • 
conducerea Centrului pentru va- ■ 
lorificarea legumelor și fructe
lor trage foarte greu.

Rubrică redactata de: I
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

RANDAMENTUL UTILAJELOR
-o mare rezervă de creștere 

a producției în construcția de mașini
Caracteristica distinctivă a sarcini

lor care revin în 1971 și in actualul 
cincinal industriei construcțiilor de 
mașini o constituie asigurarea în 
continuare a unui înalt ritm de creș
tere a producției. Avînd în vedere 
rezervele importante de sporire a 
producției ce pot fi puse în valoare 
în întreprinderile din această ramură 
prin folosirea mai bună a capacități
lor productive și a timpului de lucru 
al mașinilor, în expunerea la ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a guvernului din luna noiem
brie anul trecut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că o sarcină 
imediată o constituie luarea de mă
suri pentru a asigura utilizarea com
pletă, cit mai productivă a timpului 
de lucru al mașinilor, o încărcare mai 
rațională pe schimburi, în primul 
rînd prin generalizarea schimbului 
II, prin extinderea și introducerea 
schimbului III în toate întreprinde
rile.

Problema se pune cu mai multă in
sistență în unitățile productive ale 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, întrucit ele dețin peste 56 
la sută din parcul. total de mașini- 
unelte existente și dispun încă de în
semnate rezerve de creștere a gradu
lui de utilizare extensivă a acestora. 
Astfel, anul trecut s-a atins un in
dice mediu de utilizare a mașinilor- 
unelte din secțiile de bază de 72,1 la 
sută — nivel care se situează sub cel 
planificat — existînd încă înregistrate 
în fiecare uzină mii de ore de opriri 
din diferite motive. Numai în trimes
trul IV din 1970, fondul de timp dis
ponibil neutilizat al mașinilor-unelte 
din secțiile de bază a fost, pe an
samblul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, de 12,8 milioane 
ore-mașină, adică 27,6 la sută din fon
dul de timp disponibil.

Ne-am propus să urmărim în con
tinuare în ce măsură încă de la în
ceputul acestui an unitățile produc
tive se preocupă de asigurarea con
dițiilor optime unei încărcări cît mai 
raționale și complete a mijloacelor 
tehnice aflate în dotare. La uzi
na „Vulcan" din București, de 
pildă, planul de producție pe acest 
an este mai mare cu 218,5 milioane 
lei față de anul trecut, întreprinderea 
urmînd să fabrice în plus circa 400 
de unități de pompare. Din discuțiile 
avute cu ing. Ion Lungu, șeful servi
ciului plan, a reieșit că realizarea a- 
cestei sarcini ridică în fața uzinei re
zolvarea a numeroase probleme și, în 
primul rînd, asigurarea unui număr 
sporit de muncitori calificați pentru 
mașinile-unelte, în special la secția 
mecanică, unde și acum există mari 
strangulări. Pentru corelarea număru
lui de muncitori cu sarcinile de plan, 
uzina ar mai avea nevoie — potrivit 
balanței de manoperă întocmită — de 
încă 370 muncitori, iar pentru a aco
peri întreaga capacitate a mașinilor 
și utilajelor, numărul de muncitori 
necesari este de peste 700. Ca urmare 
s-a pus problema pregătirii cadrelor 
necesare. Am reținut dintre preocu
pările înscrise în acest domeniu fap
tul că în prezent sînt cuprinși în for
me de școlarizare un număr de a- 
proape 200 de elevi.

Dar problema asigurării întregului 
necesar de muncitori calificați nu va 
putea fi considerată rezolvată dacă 
nu se vor crea și o serie de condi
ții care să pună capăt fluctuației 
mari de forță de muncă care s-a 
manifestat cu destulă pregnanță anul 
trecut, cînd numai în trei trimestre 
s-a ridicat Ia peste 900 de muncitori, 
în marea majoritate strungari, su
dori, lăcătuși.

Se înțelege că. în condițiile 
unui regim mai intens de exploa
tare a mașinilor și utilajelor, o 
preocunare de prim ordin o consti
tuie grija cu care acestea sînt între
ținute și reparate. Ce s-a întreprins 
în această ordine de tdei la uzina 
„Vulcan" din București ? Despre mă
surile care s-au luat sau care se 
află deja în atenția comitetului de 
direcție al uzinei ne-a vorbit ing. 
Costin Morărescu. adjunct al șefului 
serviciului mecanic :

— încă de pe acum avem asigu
rate piesele de schimb necesare revi
ziilor și reparațiilor pentru întreg 
trimestrul I al" acestui an și jumă
tatea trimestrului II și sîntem hotă- 
riți ca pînă Ia sfîrșitul lunii mai să 
dispunem de întregul stoc de piese 
de schimb pentru 1971. De asemenea, 
pentru a veni în sprijinul secțiilor 
care, potrivit sistemului descentrali
zat, efectuează singure reviziile pe
riodice, reparațiile miei și mijlocii, 
am luat măsura ca acestea să ne 
transmită încă de Ia începutul anului 
planurile lunare cu privire la eșalo
narea acestor revizii si reparații.

Noi modele
Fabrica de confecții din Cra

iova și-a cîștigat un binemeri
tat renume prin varietatea și 
calitatea produselor sale, cău
tate și apreciate atît pe piața 
internă, cît și la export. Anul 
trecut, mai mult de jumătate 
din producția de confecții a 
combinatului craiovean a fost 
destinată exportului. De curînd, 
au fost introduse în fabricație 
noi modele de confecții, prin
tre care : rochii din stofă pen
tru femei și adolescente, tunici 
și pantaloni pentru fete, parde- 
sie pentru fete și băieți. La 
confecționarea pardesielor se

ÎN ZILELE „TÎRGULUI DE IARNĂ"

Articole de îmbrăcăminte 
la prețuri reduse

în unitățile comerciale din 
întreaga țară se vînd în aceste 
zile ale „Tîrgului de iarnă" 
unele articole de îmbrăcăminte 
specifice sezonului la prețuri 
reduse pînă la 30 la sută. în

Aceasta pentru a ne crea nouă re
zerva de timp de care avem nevoie 
pentru a asigura piesele de schimb 
necesare.

Să vedem însă cum se prezintă si
tuația și în alte unități constructoare 
de mașini, și anume la Uzina cons
tructoare de mașini Reșița și la uzina 
„Unio" din Satu-Mare.

De la început trebuie menționat că 
Ia Uzina de construcții de mașini din 
Reșița există oameni pentru ca toate 
mașinile și utilajele din secțiile de 
bază să poată fi încărcate complet. 
Problema care se ridică însă aici este 
aceea a modului în. care sînt exploa
tate și întreținute. Facem această a- 
firmatie tocmai pornind de la cons
tatările anului precedent, care au e- 
vidențiat o mai slabă preocupare în 
acest domeniu. Pe total uzină. în 11 
luni, timpul de staționare s-a ridicat 
Ia peste 230 000 ore-mașină, ceea ce 
înseamnă că circa 26 de mașini de 
bază, care ar fi trebuit să lucreze în 
trei schimburi, nu au funcționat. în
tregul an, prin aceasta pierzîndu-se 
o producție de aproape 5 milioane 
lei.

anchetă economică

Legat de numeroasele defecțiuni 
mecanice ce antrenează un număr 
mare de ore mașini staționări, am so
licitat părerea ing. IVIillim Friederich, 
șeful serviciului mecanic al uzinei.

— Serviciul nostru nu dispune de 
personal necesar executării unor re
parații de bună calitate. Avem doar 
40 de lăcătuși pentru reparații, din 
care peste 60 Ia sută sînt proaspeți 
absolvenți ai școlilor profesionale. 
Intervine apoi și lipsa spațiului și a 
dotării tehnice, care nu ne permite 
să efectuăm reparații capitale decît 
la 50—60 mașini pe an, ceea ce este 
foarte puțin în comparație cu parcul 
de mașini-unelte de care dispune uzi
na. Cit privește reparațiile curente 
aflate la latitudinea secțiilor, acestea 
fie că nu se execută la timp, fie că 
se execută de cele mai multe ori su
perficial.

— Ce măsuri ați stabilit pentru ca 
începînd din acest an să eliminați 
aceste lipsuri ?

— Vom întări controlul atît tn ca
drul serviciului nostru, cît și în secții 
asupra modului în care sînt execu
tate reparațiile capitale.

Atît și nimic mai mult. Nici un cu- 
vînt însă despre măsurile privind 
crearea bazei tehnico-materiale atît 
de necesare. Or, în aceste condiții, ne 
exprimăm îndoiala că numai prin în
tărirea controlului va putea fi curma
tă o asemenea stare de lucruri ge
neratoare de întreruperi importante 
în funcționarea mijloacelor tehnice.

Pe lingă multiplele aspecte pe care 
încărcarea completă a mașinilor și 
utilajelor le ridică, una din condițiile 
ce se impun se referă la asigurarea 
unei aprovizionări din timp cu o 
serie de materiale, cît și rezolvarea 
problemei colaborărilor. Iată cîteva 
constatări recente în acest domeniu. 
Uzina mecanică din Mîrșa nu și-a 
realizat planul la autobasculante în 
primele două decade din luna ianua
rie, decit în proporție de 68.2 la sută, 
pentru că i-au lipsit șasiurile (157 
bucăți), neliviate de uzina „Steagul 
roșu" din Brașov și ridicătoarele hi
draulice (350 bucăți), neprimite de la 
Uzina mecanică din Plopeni ; tot ast
fel, Uzina de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște nu a realizat în cele două 
decade 23 instalații de irigat prin as- 
persiune, pentru că nu i-a fost livrat 
furtunul cauciucat. contractat cu în
treprinderea „Tehnica nouă" din Ca
pitală.

Neajunsuri similare există și la cu
noscuta întreprindere „Unio” din 
Satu-Mare. unde și în prezent se 
înregistrează multe ore de întreruperi 
datorită lipsei unor materiale de 
mică valoare, dar indispensabile pro
cesului de producție. Concludent în 
acest sens ni s-a părut răspunsul ing. 
Mezei Alexandru, șeful secției a IV-a 
mecanisme :

— Unii muncitori de Ia mașinile- 
unelte sînt puși adeseori să lucreze 
piese pentru comenzi ce nu sînt pro
gramate imediat, ci peste o lună sau 
două, tocmai pentru că lipsesc mate
rialele necesare. Or, fără o cunoaște
re mai aprofundată a cerințelor fie
cărei secții, în funcție de specificul 
produselor, nu poate fi vorba de o 
folosire rațională și continuă a utila
jelor. Nu este mai puțin adevărat că

de confecții
folosesc țesături noi din bum
bac in amestec cu poli- 
esterî. Rochiile din țesături 
moderne sînt neșifonabile și 
sînt rezistente la purtat. Noile 
modele de confecții pentru fete 
au garnituri de nasturi, catara
me, pasmanterie. Ca urmare a 
succesului de care s-au bucurat 
noile modele pregătite pentru 
contractările cu organele comer
țului, Fabrica de confecții din 
Craiova a fost solicitată să pro
ducă suplimentar 230 000 de 
rochii, circa 100 000 pardesie, 
paltoane etc.

nomenclatorul de produse cu 
preț redus de vînzare în aceas
tă perioadă se numără paltoa
nele pentru bărbați, femei și 
adolescenți, unele tricotaje, ar
ticole de sport și galanterie. 

nici noi, datorită comenzilor ce apar 
de la o zi la alta, nu putem ști din 
vreme tot ce avem nevoie.

Cît privește gradul de folosire a 
utilajelor, una din cauzele care frî- 
nează încărcarea completă a acestora 
în această uzină, ca și în alte unități 
constructoare de mașini, o constituie 
modul defectuos în care decurg rela
țiile de cooperare și colaborare cu 
alte uzine. Dar, deși toate acestea 
sînt cunoscute de conducerea între
prinderii, nici pînă în prezent nu s-a 
găsit încă un mod concret de soluțio
nare a încărcării lor la nivelul capa
cității.

Din relatările cuprinse în această 
anchetă, se poate desprinde concluzia 
că atît în întreprinderile investigate, 
cît și cu siguranță în multe alte 
unități constructoare de mașini, există 
posibilități reale în vederea unei în
cărcări complete a mașinilor și utila
jelor. Pentru aceasta se impune însă 
soluționarea grabnică a o serie de 
probleme. Astfel, legat de asi
gurarea cadrelor necesare, este 
știut faptul că în prezent mijlocul 
principal îl constituie pregătirea 
tinerilor muncitori în școlile pro
fesionale sau prin ucenicie la lo
cul de muncă. Este vorba deci de 
o categorie de oameni în plin pro
ces de formare care, totodată, ur
mează sau doresc să urmeze cursu
rile serale ale școlilor de cultură ge
nerală. Or, prin introducerea muncii 
în trei schimburi, o parte din aceștia 
sînt pușî în imposibilitatea de a Ie 
urma. Credem că o soluție care ar 
trebui să stea în atenția Ministerului 
Invățămîntului, ar constitui-o reîn
ființarea liceelor în schimburi, care 
ar oferi posibilitatea frecventării 
cursurilor și celor care ar urma să 
lucreze în schimburile de noapte.

Din partea comitetelor de direcție 
din uzine, a consiliilor de administra
ție din centralele industriale și gru
purile de uzine va trebui să existe o 
mai mare preocupare în domeniul ex
tinderii cooperării interuzinale în pro
ducție, al instaurării unei discipline 
mai ferme în activitatea de întreține
re și reparare a mașinilor și utilaje
lor. In orice caz, rezolvarea cît mai 
operativă a problemei încărcării com
plete a mașinilor și utilajelor consti
tuie un principal mijloc prin care, 
fără investiții suplimentare, se pot 
obține însemnate sporuri de produc
ție, se pot realiza sarcinile mari de 
plan ce revin unităților din această 
ramură în 1971. Este o sarcină trasată 
de partid .și ea trebuie dusă la înde
plinire cu hotărîra, și răspundere.

Constantin DUMITRU 
Florea CIOBANU 
Octavian GRUMEZA

AMBASADOR AL UNIUNII SOVIETICE

Sâptdmîna viitoare pe ecrane

Producție a studioului Mosfilm. Regia : Gheorghi Natanson. Cu : Iu 
lia Borisova, Anatgli Ktorov, Gunar Țilinski, Ada Lundver, luri Puzîrev.

SUTO ANDRÂS: GHEORGHE TOMOZEI:
Meditații de călător

Cunoscutul prozator 
Siito Andrâs apare în 
editura Kriterion cu 
un volum, de data a- 
ceasta de călătorii : 
„Rig6 es apostol" (Me
ditații de călător). In 
nici un caz noua carte 
a lui Suto nu poate fi 
Încadrată în genul în
deobște numit al „jur
nalului" ori „notelor" 
de călătorie, cu toate 
că substanța ei este 
extrasă din peregrină
rile pe diverse meri
diane. Nimic „turistic" 
nu vom găsi In cele o 
sută și ceva de pa
gini ale volumului, nu 
vom întîlni nici fapte 
ori date împrumutate 
din expunerile unor 
ghizi ultraprofesiona- 
lizați, nici fraze decu
pate din monografii, 
albume artistice și en
ciclopedii, după curn 
nu vom citi nici des
crieri pompoase. În
cărcate de extaz des
pre monumente, pei
saje, minuni exoti
ce. Autorul și-a pro
pus un scop mult mai 
modest, dar în esență, 
mult mai profund, să 
ne ofere cîteva „me
ditații", considerînd, 
așa cum fși definește 
Lntenția în cuvîntul 
introductiv, că e mult 
mai palpitantă o casă 
lacustră, împreună cu 
preocupările oameni
lor ce o locuiesc, de
cît luxuriantul confort 
modern al unul hotel 
Hilton.

Pornind de la aceste 
Intenții, meditațiile de

călător ale lui Siito 
Andrâs — mișeîndu-se 
intr-o arie geografică 
cuprinsă între Cămă- 
raș .și Roma. Sighișoa
ra și Veneția, Bățanii 
Mici și Varșovia, Brân- 
covenești și Teheran 
— nu vor stabili prio
rități în privința fru
museții peisajului sau 
monumentalității unor 
vestigii istorice întîl- 
nite într-o metropolă 
străină și între uni
versul unui modest sat 
din Cîmpia transilva
nă. Mai mult, ori pe 
unde l-au purtat, pașii, 
gîndurile de acasă I-au 
întovărășit, așa cum 
femeia din Cîmpie. 
împreună cu speranța 
ce-i însoțește drumul, 
duce cu sine, de-acasă, 
și caerul de tors. Pen
tru Siitfj Andrâs imen
sele bogății acumulate 
in tezaurele din Tehe
ran și Siraz nu-s mo
tive de „uimire", ci de 
meditație asupra ati
tudinii pe care țăranul 
nostru o are față de 
juvaerurl și podoabe 
scumpe. Vestigiile ar
tistice ale Veneției, 
sau un relief în piatră 
din Naumburg, dau 
posibilitatea autorului 
să-și evoce strămoșii, 
cioplitori în piatră și 
lemn Cercetarea raf
turilor unei librării din 
Roma îl determină să 
schițeze cîteva consi
derații asupra prezen
tei culturii țării noas
tre în circuitul euro
pean. Fără excepție, 
toate drumurile par
curse sînt însoțite de

Intr-o serie de anchete publicate în 
ziarul „Scînteia" consemnam — în 
urma Investigațiilor întreprinse — că 
în rîndul întreprinderilor comerciale 
de stat și ale cooperației de consum 
necesitatea de a-și fundamenta acti
vitatea pe studierea judicioasă, știin
țifică a cererii de mărfuri a popu
lației este adeseori ignorată. Dată 
fiind importanța cunoașterii evolu
ției cererii pentru aprovizionarea ra
țională a magazinelor și satisfacerea 
cerințelor cumpărătorilor, ne-am pro
pus să reluăm ancheta pe această 
temă, la alte întreprinderi.

...Cluj. Magazinele de încălțăminte 
clujene ofereau, în zilele raidului în
treprins de noi, numeroase modele 
în culori și mărimi diferite, multe 
dintre ele reprezentînd noutăți de 
ultimă oră ale creatorilor locali. Men
ționăm — pentru cei care nu cunosc 
în suficientă măsură marca „Clujeana".
— că aici se află unul din cele mai 
mari combinate de piele și încălță
minte din tară. Fabricile combinatu
lui și-au triplat producția in anii cin
cinalului. realizînd în fina! peste 7 
milioane perechi de încălțăminte. 
Această ofertă 
satisface oare pe 
cumpărătorii că
rora li se adre
sează ? Ce se în
treprinde pentru 
cunoașterea ce
rințelor acesto
ra ? Interlocuto
rul nostru, direc
torul comercial 
Nicolae Ciovîr- 
nache, înainte de 
a rosti vreun cu- 
vînt, ne-a pus pe 
masă două studii 
realizate de In
stitutul de cerce
tări comerciale 
la comanda com
binatului clujean.

— Mai înainte 
de a prezenta pre
ocupările noastre 
pe linia sondării 
pieței, ar trebui 
să menționăm că 
industria de în
călțăminte a cu
noscut o dezvol
tare impetuoasă
— ne-a spus dînsul. Tn momentul de 
față, per total, cererea populației este 
satisfăcută. Au apărut insă situații — 
criticate adeseori și în presă — în 
care, cu toată abundența de produse, 
sortimentul n-a corespuns întregii 
structuri a cererii. Iată de ce ne-am 
propus să fundamentăm producția pe 
analiza științifică a pieței.

Am solicitat producătorilor de în
călțăminte clujeni să ne dovedească 
cum au fost valorificate, practic, 
cîteva din concluziile studiilor.

— Despre calitatea produselor s-au 
scris sute și sute de pagini, presa a 
criticat adesea nerespectarea carac
teristicilor prevăzute, producători și 
comercianți au purtat discuții inter
minabile pentru litigii datorate aba
terilor de- la calitate — ne răspunde 
N. Ciovîrnache. Am înregistrat, și 
unii și alții, criticile, sugestiile, am 
remediat defecte. Dar nimeni n-a 
știut cit reprezintă rebuturile, care 
sint acestea, ce pondere și impor
tanță au. Studiile ne-au indicat că, 
din totalul defectelor încălțămintei 
pe care o purtau cumpărătorii în 
momentul sondajului în magazine.

gîndurile aduse din 
patrie. Trecut și pre
zent, suferințe și bu
curii. oameni și ima
gini ale unor oameni 
ce au fost, locuri și 
întîmplări, toate sînt 
topite într-o unică 
realitate — gîndurile 
unui pămîntean, adine 
legate de lumea din 
care face parte, față 
de care se simte pro
fund atașat.

Relevăm alături de 
cele spuse arta scriito
ricească. pe care o e- 
vidențiază volumul, 
mai precis, remarcabi
la artă a novestitoru- 

note de lectură
lui ce și-a extras seva 
din poveștile secuiești, 
povești nu o dată ase
mănătoare eu ale Hu- 
muleșteanului, â dra
maturgului care știe 
să evidențieze contras
tele și conflictele, pre
cum și larga gamă a 
trăirilor sufletești atît 
de fin desfășurate, de 
la ironie, sarcasm, pî
nă la severa și lucida 
analiză. Iată doar cî
teva motive care-1 pot 
determina pe cititor să 
conchidă că meditații
le de călătorie ale Iul 
Suto Andrâs se în
scriu ca reușite de pri
mă valoare ale genu
lui eseistic.

Teofif BUȘECAN 

17 la sută erau tălpi dezlipite. 13.6 
la sută — deformări, 10,5 la sută — 
cazuri de rigiditate excesivă etc. 
Deși studiul nu se referea numai la 
încălțămintea „Clujeanei", am luat 
măsuri — în ordinea importanței și 
frecvenței defectelor — pentru a pre
veni asemenea neajunsuri și a di
minua posibilitatea de apariție : 
s-au revizuit și îmbunătățit adezivii 
și substanțele de lipit, se verifică cu 
severitate respectarea strictă a pro
cesului și timpului tehnologic de li
pire ; s-au creat sortimente și mo
dele de încălțăminte cu moliciune 
accentuată și cu tălpi de cauciuc 
elastice. Dar scopul studiului a fost 
atins și prin luarea în considerare a 
elementelor legate de dorințele ■— 
privind modelul, mărimea etc. — ale 
cumpărătorilor. La contractările din 
toamna anului trecut, cei mai mult: 
merceologi ai întreprinderilor comer
ciale ne-au solicitat marfa după a- 
celași tipic : „s-a vîndut anul trecut, 
acum cinci ani și acum zece ani ? — 
se va vinde și acum". Le-am spus : 
nu, nu contractăm această marfă ; 
iată, de pildă, studiul arată că ce

Cînd eticheta 
mică răstoarnă 
sondajul mare
Efecte contradictorii in studierea cererii de consuni

rerea s-a orientat în proporție de 60 
la sută spre înlocuitori, și în această 
măsură vă vom livra. Una din con
cluziile sondării preferințelor a peste 
8 000 de cumpărători arăta că 63 la 
sută doresc pantofi, 16 la sută ciz
me, 14 la sută ghete etc. Aceste pro
cente s-au luat în discuție — ținind 
seama și de cantitățile existente în 
stoc — Ia stabilirea planului de pro
ducție. De asemenea, am introdus in 
producție pantofi de bărbați și fe
mei, in funcție de forma vidului, 
exact în proporțiile rezultate din 
studiu.

Se mai pot da încă multe alte 
exemple care demonstrează că utili
zarea studiilor la „Clujeana" echiva
lează cu alinierea producției la ce
rințele pieței. Trebuie să fa
cem insă cîteva precizări : 1.
sint meritorii inițiativa șî consec
venta de care producătorii clu
jeni dau dovadă, dar cu o floare nu 
se face primăvară : eficiența acestor 
judicioase studii este diminuată dacă 
ceilalți producători își „aruncă" pe 
piață produsele fără o fundamentare 
corespunzătoare. 2. sondarea prefe

De Eminescu, spiri
tul și condeiul oricui 
se apropie neîndoios cu 
sfială, nu numai din 
pricina aurorei de le
gendă care-1 înconjoa
ră. ci și pentru că des
pre el pare să se fi spus 
totul în poezie, în pro
ză. în dramaturgie, me
morialistică, critică și 
istorie literară. S-au 
spus, cum s-ar zice, 
vrute și nevrute. S-au 
spus lucruri seînteie- 
toare, s-au exprimat 
idei pertinente, dar 
și banalități roman
țioase. Gestul lui Gh. 
Tomozei mi se pare 

nu numai îndrăz
neț, dar și încunu
nat de succes. Evocarea 
lui Gh. Tomozei Mira- 
doniz, închinată copilă
riei și tinereții lui Emi
nescu, deschide, în ca
drul Editurii „Ion 
Creangă", o colecție de
osebită care s-ar putea 
intitula : Oameni mari 
cînd au fost mici. Mi- 
radoniz captivează, prin 
autenticitatea ei, prin 
vioiciunea epică, prin 
puterea de evocare și 
fiorul liric ce o stră
bate, nu numai pe cei 
mai nevîrstnici cititori. 
In paginile ei învie 
vremea și locurile co
pilăriei lui Eminescu 
și, totodată, farmecul 
copilăriei, în general. 
Oamenii din carte sînt 

autentici, firești, tn 
carne și oase, ca cei 
din viață. Și totuși pes
te această notă de au
tenticitate se cerne o 
plăcută pulbere de le
gendă. Moș Miron pri- 
săcarul, părinții poetu
lui, atmosfera de la 
curtea boierului Balș, 
fuga Blancăi, profeso
rii de Ia gimnaziul 
din Cernăuți (admi
rabil popa de religie șl 
Aron Pumnul), atmos
fera culturală a Cer
năuților acelor ani, Bla
jul cu renumele său 
de Mica Romă, Viena, 
lașul... sint oameni și 
locuri care intră, prin 
prezența lui Eminescu, 
din istorie în legendă. 
Dar nimic idilic, nimic 
romanțios nu afectează 
coordonatele reale ale 
oamenilor și-ale epocii.

Din acest fundal plin 
de farmec și culoare se 
desprinde chipul lui 
Eminescu, nume dat de 
Iosif Vulcan într-un 
ceas de noapte, nume 
care la sfîrșitul cărții 
întîia, intitulată : Da
că treci rîul Selenei, 
se repetă obsesiv, ca 
un refren muzical, șl 
așa va rămîne în con
știința poporului ro
mân, căreia i se inte
grează ca o coordonată 
organică.

In partea a doua 
a cărții, îl întîl- 
nim pe Eminescu e- 
lev la Blaj, încartiruit 
la o oarecare Bugneru 
Văsălica ori plimbîn- 
du-se pe sub sălciile de 
pe Tîrnave, citind cu 
lăcomie pe romanticii

rințelor numai în București (sau nu
mai în cele mai mari orașe, cum se 
face în al doilea studiu) nu este de 
natură să răspundă cerințelor pieței 
din toate județele. Cererea de măr
furi a populației are un pregnant ca
racter local și acest fapt nu trebuia 
ignorat, ci luat in considerare cri 
toată seriozitatea, de către toți co- 
merclanții și producătorii. 3. ma
gazinele comerțului se străduiesc, 
pe un perimetru restrîns, să prezinte 
întreaga gamă de încălțăminte (une
ori chiar și pentru bărbați, femei șl 
copii la un loc). Sînt sute de modele, 
culori și mărimi ; a încerca să le 
aduci pe toate într-un singur maga
zin reprezintă un act cu nimic justi
ficat. în loc să rezulte o îmbunătă
țire a aprdvizionării. se obține toc
mai contrariul : dezasortarea ; cum
părătorul care nu găsește numărul 
sau modelul dorit într-un magazin 
este nevoit să mai colinde alte cî
teva, pînă cînd jocul hazardului îl va 
scoate în cale ceea ce dorește. So
luția : specializarea cît mai nuanțată 
a magazinelor, mergînd pînă la a 
prezenta, să zicem, un singur sorti

ment de pantofi, 
dar în toate mo
delele, numerele 
și culorile.

Studierea cere
rii de consum a 
populației nu este, 
desigur, simplă, 
ea presupune o 
metodologie pre
tențioasă, care 
implică participa
rea unor orga
nisme specializa
te, cum ar fi In
stitutul de cerce
tări comerciale 
(dacă este solici
tat 1). Iar prelu
crarea datelor re
clamă nu o dată 
aparatura actua
lelor centre de 
calcul. Practic, 
probleme insolu
bile n-ar prea fi, 
și totuși... In li
nul din articolele 
publicate în zia
rul nostru afir
mam că deși

munca de evidență ocupă pon
derea principală în procesul de pre
lucrare a datelor, ca nu permite sta
bilirea operativă a situației aprovi
zionării, desfacerii și stocurilor pa 
articole, sortimente, culori, modele, 
mărimi etc. Cauza este cunoscută de 
specialiști : actualele documente r u 
oferă organizațiilor comerciale o J ; 
tuație operativă, precisă, pentru a 
putea stabili tendințele cererii In 
structură.

— Pentru a înlătura acest neajuns, 
am solicitat Institutului de cercetări 
comerciale un studiu pentru reali
zarea unui sistem informațional a- 
decvat cerințelor actuale tot mal 
complexe — ne-a declarat directorul 
O.C.L. „încălțămintea" București. Stu
diul a fost realizat (unul asemănător 
s-a făcut și pentru O.C.L. Confecția- 
București — n.n.). Așa cum a fost 
conceput, puteam obține aproape în 
fiecare zl situația operativă a vîn- 
zărilor și stocurilor și, deci, am fi 
știut care anume sortimente s-au 
terminat sau sînt pe cale să se epui
zeze, spre care articole sau modele 
se orientează cererea. Spun „puteam 
obține", pentru că — deși lucrarea a 
fost contractată în 1969 — nici plnă 
azi n-o putem utiliza. Motivul ? în
treg sistemul se bazează pe confecțio
narea unei mici etichete duble, care 
să consemneze în simboluri mo
delul, mărimea, culoarea, prețul 
etc. Ei bine, nici acum, după
aproape doi ani, producătorii n-au 
fost în stare să realizeze car
tonașul absolut indispensabil pen
tru aplicarea unui sistem informațio
nal modern și eficient. La direcția 
desfacerii din M.I.U. mi s-a spus că 
nici în acest an nu se va putea In
clude în cheltuielile globale suma de 
circa 2 milioane Iei (la cît se ridică 
valoarea etichetelor). Oare reducerea 
stocurilor — și, deci, a dobînzilor și 
a cheltuielilor cu păstrarea și sorta
rea mărfurilor — paralel cu îmbu
nătățirea aprovizionării, cu satisfa
cerea în întreaga structură a cererii 
cumpărătorilor, nu valorează mai 
mult ?

Lăsînd fără răspuns întrebarea In
terlocutorului nostru — sperăm că 
factorii implicați vor analiza cum se 
cuvine această chestiune — mențio
năm că. pentru punerea de acord a 
ofertei cu cererea, numeroase rezerve 
așteaptă să fie valorificate. Specia
liștii ar putea vorbi ceasuri întregi 
despre ele. Importantă ni se pare 
utilizarea lor cu maximă eficiență, 
în scopul satisfacerii cît mai depana 
a cererii de mărfuri.

George POPESCU

germani. E o adoles
cență romantică din 
care a ieșit ultimul 
mare poet romantic al 
omenirii.

Vin apoi anii studen
ției vieneze, prietenia 
cu Teodor Stefanelli, 
Chibici Rîvneanul și 
mai cu seamă cu loan 
Slavici, anii în care se 
plămădește mitul Mi- 
radoniz. Apoi poetul se 
mută „din tomurile 
sumbrilor profesori vi- 
enezi, în crîșma din 
Sărărla Iașilor". Iașii 
lui Creangă, ai Iul Ma- 
iorescu, Iașii Veronicăi, 
Iașii prin care evoca
rea trece ușor, rarefia
tă, ca printr-o ceață 
albă din poveste. Lu
crarea poetului Gh. 
Tomozei este o încer
care reușită de a zmul- 
ge copilăria poetului 
din prejudecăți și din 
anecdotele care au dus 
Ia o interpretare ero
nată a întregii persona
lități eminesciene. U- 
nii istorici literari și 
chiar unii critici au a- 
creditat ideia pesimis
mului înnăscut al Iui 
Eminescu. Or, Tomozei 
amendează convingător 
o asemenea teză, fără 
a polemiza direct cu 
ea, numai prin felul în 
care prezintă copilăria 
frumoasă, echilibrată, 
plină de dragoste de 
natură și de viață a 
poetului de la Ipotesti. 
Aceasta mi se pare o 
contribuție demnă de 
toată lauda.

Ion Dodu-BALAN
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Cronica zalei
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Vineri, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, A. V, Basov, a în- 
minat profesorului David Davidescu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, diplo
ma de membru al Academiei de Ști
ințe Agricole „V. I. Lenin" din 
U.R.S.S.

La solemnitate au luat parte prof. 
Nicolae Giosan, președintele Acade
miei de Științe Agricole și Silvice, 
Nicolae Bărbulescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cercetării Ști
ințifice, alți oameni de știintă ro
mâni, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și Minis
terul învățărnîntului.

★
Vineri, 5 februarie a.c., a părăsit 

țara noastră Taieb Boulharouf, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare în Republica So
cialistă România.

★
La Casa artelor din Sibiu a avut loc 

vineri seara deschiderea unei expozi
ții de grafică din R.S.S. Letonă, orga
nizată de Uniunea Artiștilor Plastici 
în colaborare cu Comitetul județean 
pentru cultură și acta. Expoziția cu
prinde aproape 50 de lucrări înfăți- 
$nd scene de muncă, portrete, pei
saje, alegorii — reprezentative pen
tru creația plastică contemporană din 
R. S. S. Letonă. *

Cu prilejul turneului Teatrului 
„Miinchner Kammerspiele" din R. F. 
a Germaniei în țara noastră, Comite

tul de Stat pentru Cultură și Artă a 
oferit vineri după-amiază un cocteil 

' la restaurantul „Athenee Palace'1.
Printre persoanele prezente se 

aflau Vasile Dinu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, precum și Erich Stratling, 
ambasadorul R. F a Germaniei la 
București.

★
în concertul de vineri seara de la 

Ateneul Român orchestra simfonică 
a Filarmonicii de stat „George Enes- 
cu“, sub conducerea dirijorului Ema
nuel Elenescu, a avut ca solistă pe 
pianista Annerose Schmidt din 
R. D. Germană. Artista oaspete a in
terpretat Concertul pentru pian și 
orchestră nr. 1 în re minor de 
Brahms. în programul serii au mai 
figurat poemul simfonic „Marsyas" 
de Castaldi și Simfonia nr. 103 în mi 
bemol major de Haydn.

*
Orchestra Filarmonică din Bacău 

a prezentat, vineri, un concert sim
fonic extraordinar, la care și-a dat 
concursul dirijorul olandez — Anton 
de Beer. Programul a cuprins Uver
tura la opera „Nunta lui Figaro", 
Concertul nr. 2 pentru flaut și or
chestră și Simfonia nr. 41 „ Jupiter" 
de Mozart. într-o discuție cu dirijorul 
Ovidiu Bălan, directorul Filarmonicii 
de stat din Bacău, muzicianul olan
dez a apreciat în mod deosebit omo
genitatea orchestrei, capacitatea ei de 
redare nuanțată a partiturilor mare
lui compozitor.

(Agerpres)

Manifestări consacrate aniversării

semicentenarului partidului
în aceste zile, în numeroase loca- 

licăți/din țară continuă să se desfă- 
șoar: manifestări cultural-științifice 
și £ "istice dedicate semicentenarului 
pa?..,iului.

La clubul Rafinăriei din Ploiești 
a avut loc un simpozion la care au 
participat vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, mun
citori, ingineri, tehnicieni și funcțio
nari din întreprindere. Cu acest pri
lej, au fost relevate momente sem
nificative din luptele petroliștilor pra
hoveni, în anii ilegalității, pentru li
bertate și progres social. Manifesta
rea s-a încheiat cu un recital de ver
suri închinate partidului.

★

Peste 1 000 de elevi din municipiul 
Tulcea au audiat conferința „Făurirea 
Partidului Comunist Român, etapă 
superioară a mișcării muncitorești din 
țara noastră", prezentată de prof. dr. 
Florea Dragnea, șef de sector la In
stitutul de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

La expunerea „Crearea P.C.R. — 
moment de seamă în istoria mișcării 
muncitorești și revoluționare din țara 
noastră", susținută de Dumitru Ioni- 
ță, membru al Biroului Comitetului 
județean de partid Tulcea, au luat 
parte numeroși mecanizatori, țărani 
cooperatori, cadre didactice și elevi 
din comuna Casimcea.

*
în cadrul acelorași manifestări, 

peste 800 școlari din orașul Petroșani, 
.participind la o emoționantă întilnire 
cu activiști de partid, au avut prile
jul să cunoască aspecte -ale luptei și 
activității partidului în decursul celor 
50 de ani de existență, prezentate de 
tov. Clement Negruț, primul secretar 
al Comitetului municipal Petroșani 
al P.C.R. De asemenea, la Casa de 
cultură a municipiului Alba Iulia a- 
început un ciclu de expuneri pe 
tema ; „Din bilanțul înfăptuirilor 
cincinalului 1966—1970“.

(Agerpres)

Fabrica de elemente de asamblare
intr-o nouă etapă de dezvoltare

BACAU (corespondentul „Schi
ței!", Gheorghe Baltă). — Fabri
ca de elemente de asamblare clin 
Bacău va cunoaște în actualul 
cincinal o amplă dezvoltare. Lu
crările au și început. Se află în 
construcție, în prezent, 4 noi 
secții de pregătire și fabricație 
de mare capacitate. Una dintre 
acestea va intra în producție în 
ultimul trimestru al anului în 
curs, iar celelalte pină în 1973. 
Dotate cu utilaje moderne com

plexe pentru prelucrarea la 
rece, noile secții vor produce 
elemente de asamblare de cali
tate superioară, cu o rezistență 
mărită față de cele ce se ob
țin în prezent, ceea ce va duce 
la realizarea unor însemnate 
economii de metal. In 1973 fa
brica de la Bacău va produce 
30 600 tone de elemente de 
asamblare. producția valorică 
crescind de 2.3 ori față de cea 
existentă în prezent.

LOTO

KHMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN

FOND GENERAL DE PREMII : Fond de

5 FEBRUARIE 1971

1 563 421 lei, din care 226 071 lei re
port.

premii : 903 598 lei, din 
lei, report cat. 1.

EXTRAGEREA I : 44 26 72 1 82 84 
59 18 87.

EXTRAGEREA a Il-a : 8 65 5 
39 73 31.

Fond de premii : 659 823 lei.

bucureștene î VITAN

nopții : BUZEȘTI

pedeapsă : BUZEȘTI

16,30;

$ Un Italian In America : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15.
O Ultimul Samurai : CAPITOL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
q Bătălia pentru Alger : CEN
TRAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
e Băieți buni, băieți răi : LU
CEAFĂRUL - 8,45; 10,45; 12,45;
14,45; 16,45; 19; 21, BUCUREȘTI — 
8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22.
o Ochi ageri : LUMINA — 19,30; 
21.
« Povestirile piticului Bimbo : 
TIMPURI NOI — 9,15—17,15 în 
continuare, VITAN - 15.3G.
© Salomeea ; 12 secole de artă în 
Slovacia ; La ora 12 ; Diavolul în 
biserică : TIMPURI NOI — 19; 
20,45.
$ Amintiri
— 18; 20,15. 
o In arșița 
15,30.
o Crimă și
— 18,15.
O Z t RAHOVA — 15,30; 18; 20,30. 
o B. D. intră în acțiune ; LIRA
— 15,30; 18; 20,15, GIULEȘTI —
15,30; 18; 20,30.
o Cinci pentru Infern : FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30: 
16; 18,30; 20,45, EXCELSIOR - 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA. — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20.45.
© Cîntecele mării : FAVORIT — 
9,15; 11,30: 13,45; 16; 18 15; 20,30, 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45, MODERN — 9; 11,15. 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
O Vagabondul : FLACĂRA — 9; 
12,30; 16; 19,30, LUMINA - 9—12,30 
în continuare ; 16,15, VOLGA — 
9,15; 12.30; 16; 19,30.
a Genoveva de Brabant : GRIVI- 
ȚĂ — 9: 11; 13; 16; 18,15- 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
18; 20,15, FLAMURA - 9;
13,30; 15,45; 18,15; 20.45.
• Romanță pe zăpadă — 9:
18.45, Lili - 10,30; 12,30; 14,30, Tot

23
orașul vorbește — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
© Procesul : COTROCENI — 15,30; 
17,45; 20.
O Pe luciul gheții : BUCEGI — 
10; 16; 18,15; 20,30. FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
a Departe de lumea dezlănțuită : 
UNIREA — 16; 19,15.
A Străinii : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
® Șarada : DACIA - 8,45—20,30 
în continuare, MIORIȚA — 9; 
11.15; 13,30; 16, 18,15; 20,30 PRO
GRESUL - 15,30; 18; 20,15.
q în ghearele invizibile ale docto
rului Mabuse : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45.
• Șoimii : DRUMUL SĂRII — 20. 
A Petrecerea : VIITORUL — 15,30; 
18.
© Orologiul Kremlinului : VIITO
RUL — 20,15.
$ Ursul și păpușa : GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO
MIS — 9; 11; 13,15; 16; 18,15; 20,30. 
o Răzbunarea Sfîntului : MOȘI
LOR — 15,30* 17,45; 20.
O Soarele alb al pustiului : MUN
CA - 16; 18; 20.
O Vară de altă dată : ARTA — 
15,30; 18, 20,15.
$ Dreptul de a te naște : LARO- 
MET — 15,30; 17,45; 20.
O Căpitanul Florian : FERENTARI
— 15; 17,45; 20,30.
q Tarzan, omul junglei, Tarzan, 
omul maimuță : PACEA — 16; 19. 
© Omul din Sierra : CRÎNGAȘI
— 15,30- 18; 20,15.
® Sechestru de persoană : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.

t
o Filarmonica de Stat .George 
Encscu“ (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Emanuel 
Elenescu. Solistă : Annerose
Schmidt (R. D. Germană) — 20. 
• Opera Română: Cosi fan tuttp 
- 19,30.
O Teatrul de Opereta : Prințesa 
circului — 19,30.
0 A.R.I.A. (la Sala Palatului) .

VIZITA MEMBRILOR COMITETULUI SPECIAL
F.A.O. PENTRU REFORMA AGRARĂ

Vineri dimineața, grupul de mem
bri ai Comitetului special F.A.O. 
pentru reforma agrară, condus de 
Carlos Lleras-Restrepo, președintele 
comitetului, și experții care ii înso
țesc în călătoria de documentare pe 
care o face în țara noastră, a vizi

tat Complexul zootehnic de la Giur
giu.

In cursul după-amiezii, oaspeții au 
vizitat Muzeul Satului.

în cinstea lor Comitetul național 
F.A.O. a oferit un dineu.

Plenara Comitetului național 
pentru apărarea păcii

Vineri a avut loc plenara Comite
tului național pentru apărarea păcii 
din Republica Socialistă România. . ,

Au luat parte membri ai comitetu
lui, președinți și secretari ai comite
telor județene de luptă pentru pace, 
oameni de știință și cultură, repre
zentanți ai cultelor, alți invitați.

Prof. univ. dr. Tudor D. Ionescu, 
președintele C.N.A.P., a prezentat 
darea de seamă asupra activității co

mitetului pe amil 1970. A fost pre
zentat, de asemenea, proiectul planu
lui de acțiuni pe anul in curs.

Pe marginea celor două expuneri 
au luat cuvîntul numeroși partici
pant, care au făcut propuneri în ve
derea îmbunătățirii activității de vii
tor a Comitetului național pentru 
apărarea păcii și a comitetelor jude
țene de luptă pentru pace.

(Agerpres)

Vase de pescuit oceanic din nou in cursă
TULCEA (corespondentul

„Scinteii", Tudorel Oancea). —
In cursul zilei de ieri, două 

din vasele noastre de pescuit o- 
ceanic au ridicat ancorele ple- 
cind intr-o nouă cursă. Este 
vorba de traulerele „Razelm" și 
„Marea Neagră" care, la în
ceputul lunii ianuarie, împreună 
cu alte două vase, „Constanța" 
și „Negoiul", au sosit in țară cu 
o producție de aproape 3 400 
tene de pește oceanic și peste 
480 tone făină de pește. Cele 
două nave au plecat ieri într-o 
nouă cursă de pescuit în zonele 
Labrador și Walwaibay.

viața internațională

SANTIAGO DE CHILE

ÎNTILNIRE INTRE DELEGAȚIA P.C.R.

Șl CONDUCEREA
SANTIAGO DE CHILE 5. — Tri

misul special Agerpres, Victor Sta- 
mate, transmite : Delegația Partidu
lui Comunist Român, compusă din 
tovarășii Valter Roman, membru al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim adjunct de șef de secție Ia C.C. 
al P.C.R., care a participat la lucrările 
Congresului Partidului Socialist din 
Chile, s-a întîlnit și a avut convorbiri 
cu Luis Corvalan, secretar general al 
C.C. al P.C. din Chile, Oscar Astu- 
dillo, secretar general adjunct, Ma
nuel Cantero, Jorje Insus, Orlando 
Millias și Volodia Teitelboim —

P.C. DIN CHILE
membri ai Comisiei politice a C.C. al 
P.C. din Chile.

In timpul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă tovărășească, s-a 
făcut o amplă informare reciprocă a- 
supra activității și preocupărilor ac
tuale ale celor două partide frățești, 
evidențiindu-se bunele relații existen
te între P.C.R. și P.C. din Chile. Cu 
acest prilej, a fost exprimată hotă- 
rirea celor două partide de a dez
volta aceste relații. în interesul po
poarelor român și chilian, al celor 
două țări, al unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
al tuturor forțelor antiimperialiste.

DUPĂ REUNIUNEA O.P.E.C.

TENIS DE MASĂ

Turneul universitar internațional
Ieri au început în sala sporturilor 

de la Floreasca întrecerile turneului 
universitar internațional de tenis de 
masă. Echipa feminină a României a 
învins cu 3—0 echipa R.F. a Germa

niei. în grupa masculină respectivă 
selecționata țării noastre a dispus cu 
5—0 de echipa Israelului însă a pier
dui cu 2—5 meciul cu Austria. între
cerile continuă astăzi.

Fază din meciul dintre echipele reprezentative studențești ale României 
și Israelului

LĂRISSA-GR.ECIA

ECHIPA STEAGUL ROȘU, 
REZULTAT DE EGALITATE 

ÎN PRIMUL MECI
Echipa de fotbal Steagul Roșu 

Brașov și-a început turneul în Gre
cia jucînd la Larissa cu echipa lo
cală. întîlnirea s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 2—2 (1—0).

ÎN BELGIA

Scrisoare deschisă adresată

Foto : M. Cioc

președintelui C.I.O.
Luc Silance, membru al Comite

tului olimpic belgian, a adresat pre
ședintelui C.I.O., A. Brundage, o scri
soare deschisă în care (referindu-se 
la situația schiorilor alpini acuzați de 
profesionism) amintește faptul că 
președintele nu are dreptul să ia sin
gur inițiative în probleme importan
te ale mișcării olimpice, atitudinea 
lui A. .Brundage fiind considerată, ca 
o încălcare a’prerogativelor șale. Ofi
cialul. belgian conchide, aslgurîndu-l 
pe A. Brundage că intervenția sa nu 
este dictată' decît de preocuparea ca 
ideea olimpică să-și păstreze semni
ficația sa inițială și prestigiul de care 
se bucură în rîndul tineretului spor
tiv.

Moment de „suspense"
în bătălia petrolului

CORESPONDENȚĂ DIN TEHERAN DE LA N. POPOVIC1

TENIS Debut victorios al lui ilie Năstase 
in concursul internațional de la Richmond

A început concursul internațional 
de tenis pe teren acoperit de la Rich
mond (Virginia). ILIE NASTASE 
(România) l-a învins cu 5—7, 7—5, 
7—5 pe CHARLES PASARELL (Por
to Rico). ARTHUR ASHE (S.U.A.)

l-a eliminat cu 7—5, 6—0 pe ION 
ȚIRIAC (România). Alte rezultate 
mai importante : Newcombe—Dillen 
6—4, 6—2 ; Gimeno—Franulovici 
6—7 6—3. 6—1 ; Rosewall—Ulrich 
6—2. 6—3.

„CUPA MONDIALĂ" LA SCHI
în urma rezultatelor înregistrate în 

proba feminină de slalom special din 
cadrul concursului internațional de 
schi de la Miirren (Elveția), în clasa
mentul „Cupei mondiale" conduce Mi
chele Jacot (Franța) cu 132 puncte, 
urmată de Anne Marie Proel țAus- 
tria) — 123 puncte, Wiltrud Drexel 
(Austria) și Britt Lafforgue (Franța) 
cu cite 90 puncte, Franțoise Macchi

(Franța) 87 puncte, Isabelle Mir 
(Franța) — 78 puncte, Betsy Clifford 
(Canada) — 64. puncte etc.

în clasamentul pe națiuni, continuă 
să conducă detașat Franța cu 974 
puncte, urmată de Austria — 597 
puncte, Elveția — 264 puncte, S.U.A. 
— 154 puncte, R.F. a Germaniei — 
144 puncte etc.

Concert extraordinar susținut de 
cîntăreața Josfcphine Baker (Fran
ța) — 20.
n Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket — 
20, (sala Studio) : Cui i-e frică de 
Virginia Woolf ? i— 20.
• Teatru! „Lucii Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20, (sala 
din str. Alex. Sahla) : Puricele in 
ureche — 20.
o Teatrul de Comedie : Mandra
gora — 20.
o Teatrul Mic : Dansul sergentu
lui Musgrave — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magberu) : Șl eu am fost in Ar
cadia — 19,30. (sala Studio) : Sus 
pe acoperiș... în sac — 20.
A Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 9,30.
a Teatrul satiric-muztcal „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30, (sala Victoria) : 
Sonatul lunii — 19,30.
o Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei — 
19.30.
o Teatrul Țăndărică (sala din Ca
lea Victoriei) : Mlul cobtul — 9, 
(sala din strada Academiei) : Am
narul — 17.
• Studioul „Casandra" al I.A.T.C.: 
Diavolul alb — 20.
o Ansamblut artistic „Rapsodia 
română" : Concert de muzică 
ponulară românească — 19,30.
A Circul de stat : Internațional '71 
— 19.30.

t V

PROGRAMUL I

15,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune in limba germană Din 
cuprins : a Comentariu! săp- 
tămînll . Realizări șl perspec
tive în industrie și agricul
tură e Învățătorii de mîine 
— realizările Liceului peda
gogic din Sibiu o Poveste în 
piatră — film realizat la o 
cetate țărănească din Slimnic. 
jud. Sibiu o Program de

polci a Poșta emisiunii a Se
rialul pentru copii „Max șl 
Moritz" -III).

16,00 — 18,00 Expediția cosmică „A- 
pollo-14" ■ a doua activitate 
extravehiculară — Transmi
siune directă.

18,00 Cincinalul 1066—1970 in cifre 
șl Imagini.

18,05 Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți I — emisiune pentru 
tineret.

19,05 Avanpremieră.
19,10 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 ROMÂNIA '71. AZI - JUDE

ȚUL COVASNA. Emisiune de 
Costin Martiniuc.

20.30 Expediția „Apollo-14". Deco
larea de pe Lună. Transmi
siune de la Houston.

20.50 Tele-enclclopedia.
21.30 Film serial : Incoruptibilii. 

Episodul .Prăbușirea trustu
lui Arnie Seeger".

22.20 Expediția ,,Apollo-14". Cupla
rea modulului lunar cu nava. 
Transmisiune directă.

22.40 Telejurnalul de noapte.
22.50 Campionatele europene de 

patinaj artistic — proba Indi
viduală feminină.

23.40 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

20,00 La fîntîna dorului — emisiu
ne de folclor.

20,30 Itinerar plastic sucevean. Ex
poziția cenaclului de artă 
plastică din Suceava. Comen
tează Constantin Prut — cri
tic de artă la revista „Con
temporanul".

20.45 Buletin de știri.
20,50 Seara melomanului. .Beetho

ven - viața și opera". Filme 
documentare realizate de stu
diourile din R. F. a Germa
niei.

21,40 Publicitate.
21.45 Reportaj pe glob. Laosul.
22.15 Film seria! : „Aghiotantul 

excelenței sale" (II) — pro
ducție a studiourilor sovie
tice.

23,00 Închiderea emisiunii progra
mului II.

l 
î 
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În cîteva rînduri
IJNIVEKSITARIO DE DEPORTES 

(PERU)—R. D. GERMANA 1—1. 
Peste 45 000 de spectatori au urmă
rit pe stadionul „Nacional" din Lima 
intiînirea internațională de fotbal 
dintre reprezentativa R. D. Germane 
și formația peruviană Universitario 
de Deportes. La capătul unui joc 
echilibrat scorul a fost egal : 1—1
(1—1). Golurile au fost marcate de 
Franzel și Sammer (în propria 
poartă).

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN 
FEMININ DE PATINAJ ARTISTIC 
care se desfășoară la Zurich, după 
disputarea figurilor impuse în cla
samentul general conduce austriaca 
Beatrix Schuba cu 1 237,3 puncte ur
mată de italianca Rita Trapanese cu 
1 118,7 puncte și Almassy (Ungaria) 
— 1 115 puncte.

ÎN CADRUL TURNEULUI INTER
NAȚIONAL HEXAGONAL DE FOT
BAL DE LA MONTEVIDEO, echipa 
Nacional (campioana Uruguayului) a 
învins cu scorul de 4—2 (2—1) for
mația Inter Bratislava. Golurile în
vingătorilor au fost înscrise de Mo
rales (min. 18). Mameli (min. 45), 
Mujica (min. 70) și Luptak (autogol 
în minutul 88). Cele două goluri ale 
echipei cehoslovace au .fost marcate 
de Szikora în minutele 13 și 47.

SELECȚIONATA DE FOTBAL A 
U.R.S.S. își va începe turneul în Pe
ru. jucind la 7 februarie la Lima cu 
formația Cristal, campioana țării. 
Antrenorul lotului sovietic este Va
lentin Nikolaiev, iar căpitanul echi
pei este cunoscutul internațional Al
bert Șesternev.

CAMPIONATELE INTERNAȚIO
NALE DE TENIS pe teren acoperit 
ALE SCANDINAVIEI au continuat 
la Goeteborg cu desfășurarea parti
delor din turul II al probelor de 
simplu.

La masculin, jucătorul cehoslovac 
Kukal l-a eliminat cu 7—5, 6'—3 pe 
francezul Godrella, iar finlandezul 
Saila l-a întrecut cu 9—7. 6—0 pe en
glezul Clifton. Alte rezultate : Po
korny (Austria)-Paish (Anglia) 7—5, 
6—1 ; Zahr (Suedia)-Nielsen (Dane
marca) 6—3, 6—4.

In turneul feminin Nell Truman 
(Anglia) a învins-o pe Eva Lundquist 
(Suedia) cu 3—6. 6—2, 6—2.

STADIONUL DINAMO DIN CAPI
TALA va găzdui duminică 7 februa
rie meciul amical de fotbal dintre e- 
chipa Dinamo (rezerve-tineret) și 
formația T.M.B. (fostă Sportul Mun
citoresc) din divizia C. Partida va 
începe la ora 11.15.

LA PAMPOROVO s-a disputat un 
CONCURS INTERNAȚIONAL DE 
SCHI (JUNIORI) dotat cu „Cupa 
Spartak" la care au participat spor
tivi din Austria, Cehoslovacia, Iugo
slavia. R.P. Mongolă, România, Un
garia și Bulgaria.

In proba masculină de slalom uriaș 
victoria a revenit iugoslavului I. Me- 
glici cronometrat cu timpul de 
l’34”6/10. urmat de N. Sceglov (Bul
garia) — l’36’’8/10. Proba masculină 
de ștafetă 3x5 km a fost cîștigată de 
formația Cehoslovaciei cu timpul de 
49’53”4/10. Echipa României a ocupat 
locul cinci. Proba de sărituri de la 
trambulină s-a încheiat cu victoria 
bulgarului T. Sterev. care a totalizat 
234.20 puncte (sărituri de 56,5 și 
55 m).

Bătălia petrolului este în toi. iar 
pauza care a intervenit după înche
ierea sesiunii extraordinare a țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.) va 
fi folosită pentru pregătirea unei noi 
ofensive a acestora în negocierile 
cu delegația campaniilor petroliere, 
membre ale consorțiului internațio
nal. Această părere este împărtășită 
de majoritatea observatorilor politici 
din Teheran. Timpul, pentru cîștiga- 
rea căruia reprezentanții consorțiu
lui și-au aruncat în luptă toate for
țele. vizibile și. în special, cele as
cunse, a lucrat se pare împotriva in
tereselor lor. Surse apropiate con
sorțiului exprimă unele temeri în 
sensul că statele O.P.E.C. ar putea 
să pretindă pe lîngă majorarea bene
ficiilor prin fixarea noului tarif la 
petrol, și aplicarea retroactivă a aces
tuia. fie de la data începerii tratati
velor, 12 ianuarie, fie chiar mai 
înainte, nemaivorbind de celelalte 
consecințe posibile pe plan legislativ 
anunțate în conferința de presă de 
miercuri seara a șahinșahului Iranu
lui și în rezoluția finală a sesiunii. 
Astfel. în eventualitatea cînd com
paniile vor refuza să soluționeze în 
termenul prevăzut cererile legitime 
ale, statelor O.P.E.C.. consecințele 

■. șint . imprevizibile.
După cum se vede, lucrurile s-au 

complicat de așa natură, ineît. po
trivit opiniei observatorilor prezenți 
aici, in fața fermității statelor 
O.P.E.C., par puțin probabile noi 
subterfugii din partea companiilor, 
constrînse tot mai mult să cedeze. 
Statele O.P.E.C. s-au arătat grăbite 
să tranșeze cit mai rapid cu putință 
disputa, deoarece milioane și milioa
ne de dolari se află în joc zilnic, 
iar problema care se pune este dacă 
aceste imense sume vor intra în con
tinuare în seifurile trusturilor sau în 
bugetele- naționale ale țărilor pro
ducătoare.

Acest raționament l-am auzit me
reu exprimat printre delegații la se
siune ca un deziderat al țărilor exV
I

portatoare de petrol, care vor să 
pună capăt unei frustrări de ani în 
șir. să „decolonizeze" resursele lor 
naturale, să le valorifice. într-un 
mod echitabil, in interesul dezvoltă
rii lor economice si sociale. Este o 
cauză care a unit între ele statele 
O.P.E.C. pe o platformă comună de 
interese, determinînd — așa cum s-a 
văzut Ia sesiunea de la Caracas, ca 
și la cea extraordinară din capitala 
Iranului — o deplasare sensibilă în 
raportul de forțe pe arena petrolu
lui în favoarea producătorilor.

In momentul rupturii tratativelor 
de la Teheran dintre țările O.P.E.C. 
și consorțiu, situația se prezenta 
astfel : companiile au promis celor 
șase țări din Golful Persic o creștere 
a veniturilor lor de 700 milioane de 
dolari în 1971. care să fie majorate, 
treptat, la circa 1,6 miliarde de do
lari în 1975. Raportînd oferta avansa
tă de companii pentru anul în curs 
la 713 milioane tone anual, cit repre
zintă producția actuală a țărilor din 
zona Golfului Persic, rezultă o me
die de majorare a beneficiilor de 
mai puțin de un dolar pe tona de pe
trol brut. Un document confidențial 
„rătăcit" pe masa presei și datat din 
Londra fixa baremul maxim de 
creștere Ia 20 cenți per: baril (1 tonă 
= 7 barili). Or, cum se cunoaște, co
mitetul tripartit — Iran.: Irak. Arabia 
Saudita — â respins da inacceptabilă 
oferta, cerînd ca această creștere să 
reprezinte venituri. în plus peste 
cele actuale, de 25 cenți per baril, 
(în cazul Iranului, daca s-ar obține 
o asemenea majorare, veniturile adi
ționale din anul 1971 ar atinge suma 
de peste 300 milioane de dolari, nu
mai prin vînzarea petrolului pro
venit din zona contractuală). In acest 
punct s-au întrerupt negocierile. To
tuși atît în declarații publice, cît și 
In documentele finale ale sesiunii 
extraordinare a O.P.E.C. sînt lăsate 
toate porțile deschise pentru conti
nuarea tratativelor.

„Rolls Royce ii

eliminat din cursă
CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA N. PLOPEANU

O liniște apăsătoare 
s-a așternut joi după- 
amiază în Camera Co
munelor, după ce mi
nistrul aviației, Cor- 
field, a anunțat că fir
ma „Rolls Royce1' 
„simbolul 
britanice", 
Angliei" ■ 
pragul 
Ceea ce cu o zi înain
te era doar o presu
punere. un vis urît, 
s-a dovedit a fi o 
realitate. Majoritatea 
deputaților au primit 
vestea cu consternare. 
„O tragedie națională" 
— a exclamat unul 
dintre ei. în diminea
ța respectivă ziarul 
„Daily Sketch" scria : 
„Dacă firma nu va 
obține de la guvern 
banii de care are ne
voie, atunci totul va 
fi pierdut și va trebui 
găsit un cumpărător. 
Iar singurul care ar 
putea să facă aceasta 
ar fi o firmă america
nă". S-a recurs însă 
la o altă soluție : na
ționalizarea. Și aceas
ta într-un moment 
cînd guvernul conser
vator și-a anunțat in
tenția să denaționali- 
zeze o serie de indus
trii. Numai o parte 
din întreprinderile a- 
parținînd lui „Rolls

,« __
tehnologiei 

, „mîndria 
— se află în 
falimentului.

Royce" vor fi vîndute 
la particulari.

Firma „Rolls Royce" 
a avut un început mo
dest. în 1905, un me
canic pe nume Henry 
Royce, ale cărui afa
ceri nu prea mergeau 
bine, a avut ideea să 
transforme atelierul 
său umil din Manches
ter într-o fabrică de 
automobile. Și s-a do
vedit inspirat. Un an 
mai tîrziu, o mașină 
a sa cîștiga „Tuorist 
trophy", atrăgînd a- 
tenția opiniei publice, 
întreprinderea Royce 
a progresat rapid și 
și-a mutat sediul la 
Derby. Acolo, Henry 
Royce a făcut cunoș
tință cu Charles Rolls, 
alergător de curse, fiul 
lordului Llangattock. 
Așa s-a născut renu
mita firmă „Rolls 
Royce", care are la 
această oră 87 000 de 
muncitori, fabrici în 
Derby, Bristol, Wat
ford, Coventry, Crewe, 
Shrewsbury și o mul
țime de alte întreprin
deri afiliate in diferi
te regiuni ale Angliei. 
La timpul său Charles 
Rolls a ridicat rangul 
„nobiliar" al firmei. 
Dar tot el a fost ace
la care i-a schimbat 

’ sensul afacerilor, de 
pe urma cărora între
prinderea se află as-

tăzi în pragul dezas
trului. Se 
dacă ar 
numai la 
de automobile, „Rolls 
Royce" ar fi șl acum 
o întreprindere pros
peră. Dar Charles 
Rolls, care a fost și 
un pasionat pilot a- 
mator, a stîrnit inte
resul lui Henry Royce 
pentru aviație. Din 
acel moment desti
nul firmei a fost pe
cetluit : marea majo
ritate a afacerilor s-au 
îndreptat spre indus
tria aeronautică.

în urmă cu doi ani, 
„Rolls Royce" a sem
nat un mare contract 
cu compania america
nă Lockheed, dorind 
cu orice preț „să pună 
piciorul pe piața ame
ricană". Acesta s-a 
dovedit un pas fatal. 
Ulterior, cheltuielile 
pentru motoarele ae
robuzului american 
„Lockheed Tri Star" 
s-au dublat. în aceas
tă situație, guvernul 
britanic a intervenit 
promițînd firmei un 
împrumut de 42 mili
oane lire ; alte 18 mi
lioane lire au fost a- 
cordate de o serie 
bănci, printre care 
Banca Angliei. Și 
tuși, „Rolls Royce" 
a putut fi salvat.

spune că 
fi rămas 
producția

a
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vremea

Ieri în țară : Vremea s-â încălzit 
ușor în cea mai mare parte a țării. 
Cerul a fost variabil, mai mult acoperit 
în Banat și estul țării. în Moldova și 
Dobrogea au mai căzut ninsori cu totul 
izolate. în Dobrogea s-au mai semnalat 
burniță și polei. Vîntul a suflat în ge
neral slab, cu intensificări locale în 
sud-estul țării și în zona de munte 
viscolind zăpada în Carpații Meridio
nali. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 4 grade la Banloc

$1 5 grade la Apa Neagră^ Tn Bucu
rești ; Vremea s-a încălzit ușor. Cerul 
a fost variabil. Vîntul a suflat în gene
ral slab. Temperatura maximă a fost 
de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 februarie a.c. In țară : In acest in
terval, In cea mai mare parte a țării, 
nu sînt de așteptat precipitații însem
nate. Vîntul va sufla potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, izolat mal 
coborîte, iar maximele între zero și 8 
grade. Ceață locală dimineața și seara, 
în București : în prima parte a inter
valului, vremea va continua să se în
călzească ușor. Cerul va fi mai mult 
noros favorabil precipitațiilor slabe. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară la sfîrșitul interva
lului. Ceață dimineața și seara.
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revendicările ce- 
nu vor fi solu- 
generalizată.
grevei au fost

ploare, în semn de solidaritate cu to
varășii lor de la Batignolleș, aflati de 
mai multe zile în' grevă.
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Comunist Fran- 

în declarație, 
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Iugoslavia și Albania

economice
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pe anul 1971. Totodată, părțile au 
adoptat o serie de hotărîri privind 
dezvoltarea colaborării 
bulgaro—tunisiene.

Imaginea înfățișează locul aselenizării modulului lunar în zona crate
rului Fra Mauro (Telefoto : A.P. — Agerpres)

Puternice proteste BELFAST:

împotriva intervenției intre demonstranți 
si forțele de ordine

A PENTRU A TREIA OARA

XIENG QUANG .5 (Agerpres). — într-o declarație a Comitetului Cen
tral al Frontului Patriotic din Laos, difuzată de postul de radio „Kaosan 
Pathet Lao", se arată că trupe americane și saigoneze sint pe punctul de 
a comite o nouă aventură militară. La frontiera dintre Laos si Vietnamul 
de Sud — se menționează în declarație — au fost masate, pentru a ataca 
zonele eliberate din sudul Laosului, importante efective americano-saigo- 
neze, unități de infanterie marină și motomecanizate, unități de tancuri 
susținute de aviația americană, inclusiv de bombardiere „B-52".

Prin aceste acte de război, se arată în declarație, sint torpilate acor
durile de la Geneva din 1962 pentru Laos, incălcîndu-se independența și 
neutralitatea acestei țări.

în această situație deosebit de periculoasă, Frontul Patriotic din Laos 
cheamă întregul popor laoțian și forțele sale armate să se ridice la luptă 
pentru a salva independența, integritatea și neutralitatea țării.

VIENTIANE 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Central al 
Frontului Patriotic din Laos, prințul 
Sufanuvong, a adresat un mesaj ur
gent șefului guvernului de la Vien
tiane, prințul Suvanna Fuma. în 
care se relevă că „recentă activitate 
militară a S.U.A. are drept scop să 
extindă războiul de agresiune 
Laos, făcînd situația din țară 
complicată și mai periculoasă, 
consecințe dezastruoase. Aceste 
țiuni — se arată in continuare — ur
măresc să zădărnicească orice efort 
al Frontului Patriotic spre o regle
mentare pașnică a problemei laoție
ne, să știrbească independenta și su
veranitatea tării noastre". Este de 
netăgăduit că aviația americană sus
ține operațiunile trupelor sud-viet- 
nameze în Laos și că unități de co-

mando americane și saigoneze au 
fost strecurate în regiunile laoțiene 
controlate de forțele patriotice, 
subliniază prințul Sufanuvong.

Frontul Patriotic din Laos, se spune 
în mesaj, va milita pentru soluțio
narea problemei laoțiene pe cale 
pașnică, în baza programului politic 
anunțat. Dar, dacă imperialiștii a- 
mericani și acoliții lor vor continua 
să extindă războiul de agresiune în 
Laos, poporul acestei țări și forțele 
sale armate își vor exercita dreptu
rile sacre de autoapărare.

în încheierea mesajului, se 
primă speranța că prințul Suvanna 
Fuma va adopta măsurile practice 
necesare pentru a se pune capăt es
caladării războiului în Laos de 
S.U.A. și acoliții lor.

în diferite țări ale lumii
9

PEKIN. — Un purtător de cuvînt 
al Guvernului regal de unitate na
țională din Cambodgia a dat publi
cității o declarație în care denunță 
intensificarea și extinderea interven
ției americane în Indochina — a- 
nunță agenția China Nouă. Declara
ția menționează că S.U.A. au între
prins noi atacuri aeriene împotriva 
Republicii Democrate Vietnam, au 
Intensificat bombardamentele în zo
nele eliberate din Laos, au bombar
dat și mitraliat un vast teritoriu din 
Cambodgia ; zeci de mii de militari 
saigonezi și tailandezi au continuat 
operațiunile agresive împotriva po
porului cambodgian. Guvernul regal 
de unitate națională condamnă aceste 
acte de război și cere curmarea lor 
Imediată.

★
BELGRAD. — Purtătorul de cuvînt 

al Secretariatului de Stat pentru A- 
faccrile Externe al R.S.F. Iugoslavia 
și-a exprimat îngrijorarea în legă
tură cu „escaladarea și intensifica
rea operațiilor de război în Indo
china. care vor cuprinde și Laosul". 
informează agenția Taniug. El a re- - ■ —x( fa

de 
Externe al 

_______ r___ ___ __ ___ " 1 că 
„nu poate exista o soluție militară 
în Indochina, încetarea intervenției 
străine — prin retragerea trupelor 
S.U.A. șl ale aliaților lor — fiind 
pentru popoarele din această parte 
a lumii unicul mod de rezolvare a 
problemelor lor, fără amestec străin".

★
SOFIA. — Agenția B.T.A. a dat 

publicității o declarație în care se 
arată că poporul bulgar întimpină cu 
minie și indignare acțiunile armate 
ale S.U.A. și regimului de ia Saigon în 
Laos și condamnă hotărit intensifi; 
carea agresiunii, care se ■ va lovi 
inevitabil de riposta hotărîtă a po
poarelor Indochinei. ce luptă pentru 
dreptul de a-și hotărî singure soarta 
și viitorul. Singura cale prin care 
poate fi rezolvată problema Indo
chinei, relevă declarația, este reali
zarea unei reglementări politice con
forme cu dreptul legitim și intere
sele naționale ale popoarelor Viet
namului. Cambodgiei și Laosului.

★
PARIS. — în legătură cu situația 

actuală din Indochina. Biroul Politic 
al Partidului Comunist Francez a dat 
publicității o declarație în care con
damnă intensificarea și lărgirea răz
boiului agresiv dus de S.U.A. împo
triva popoarelor Vietnamului. Cam
bodgiei și Laosului. Biroul Politic 
cere guvernului să promoveze o po
litică activă pentru a determina 
S.U.A. să respecte acordurile de la

Geneva cu privire la Laos și să 
lizeze cu seriozitate propunerile 
structive ale guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de 
Vietnam 
gresiunii.
cez, se 
cheamă clasa muncitoare, 
francez să-și exprime solidaritatea cu 
popoarele din Indochina, să ceară re
tragerea deplină și necondiționată 
a tuturor trupelor S.U.A. din Vietna
mul de sud. Cambodgia și Laos.

★
TOKIO. — K. Kawasaki, rlirector al 

Biroului Internațional al Partidului 
Socialist Japonez, a făcut o declara
ție în care denunță escaladarea răz
boiului agresiv declanșat de S.U.A. 
în Indochina și cere încetarea ime
diată a intervenției americane în 
Laos și Cambodgia. suspendarea ime
diată a acțiunilor sale în întreaga 
Peninsulă Indochina și retragerea 
tuturor trupelor americane și ale a- 
liaților lor din sud-estul Asiei.

amintit o declarație anterioară, 
cută în numele Secretariatului 
Stat pentru Afacerile 
R.S.F.I., prin care se reafirma

Președintoto I. R. Tito l-a 
primit pe premierul Guya- 
nel« Primul ministru al Guyanei, 
Forbes Burnham, a fost primit de 
Iosip Broz Tito, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, și a avut convorbiri cu 
Mitia Ribicici, președintele Vecei Exe
cutive Federale. Potrivit comunicatu
lui comun dat publicității la încheie
rea vizitei oficiale, cei doi premieri au 
constatat o mare apropiere a puncte
lor de vedere asupra celor mai im
portante probleme internaționale. în 
găsirea soluțiilor pentru problemele 
arzătoare ale lumii, au subliniat Ribi
cici și Burnham, marilor puteri Ie 
revin răspunderi deosebite, însă nu se 
pot obține soluții trainice și juste, 
care să țină cont de interesele tutu
ror, fără participarea activă și egală 
în drepturi a țărilor mici și mijlocii, 
care luptă pentru afirmarea identității 
lor și năzuiesc să trăiască într-o pace 
bazată pe respectarea suveranității 
naționale, integrității teritoriale și de
plinei independente.

CAMBODGIA
Tratativele franco-alge- 

riene au fost suspendate 
relatează din Paris
Presse. La încheierea reuniunii de joi 
seara, ministrul afacerilor externe, 
Abdelaziz Bouteflika, șeful delega
ției algeriene la convorbirile de la 
Paris, a declarat că delegația fran
ceză a cerut un răgaz de „reflecție". 
El a adăugat că va pleca la Alger 
pentru a informa guvernul său des
pre această propunere.

agenția France

în prezent, în Marea Britanie se află in grevă 230 000 de salariați de la 
P.T.T. și 50 000 de muncitori ai companiei constructoare de automobile 
Ford. în cazul în care actualele tratative dintre sindicate și reprezentanții 
companiilor de căi ferate nu vor duce la nici un rezultat, vor înceta lucrul 
și 280 000 de feroviari. în fotografie: muncitori de la uzinele Ford din 

Dagenham la un miting în fața uzinei, după ce au declarat greva

BELFAST 5 (Agerpres). — în car
tierele catolice ale capitalei nord- 
irlandeze au continuat joi, pină noap
tea tîrziu, ciocnirile intre manifes- 
tanți șl forțele de ordine. Intre cele 
39 de persoane arestate cu acest pri
lej se află și un băiat de opt ani, sur
prins în timp ce lansa o sticlă in
cendiară. Vineri dimineață, doi tineri 
au fost găsiți răniți de o bombă care 
avariase clădirea lingă care se gă
seau aceștia. Manifestațiile au înce
put în cursul după-amiezii de joi, in 
timpul ședinței parlamentului, cînd 
premierul nord-irlandez James Chi
chester-Clark declara că guvernul, 
armata și poliția vor acționa pentru 
reinstaurarea calmului. Vineri dimi
neață. la Belfast au sosit alți 600 de 
soldați britanici. Aceștia se adaugă 
celor 6 200 de militari britanici aflați 
în Ulster pentru menținerea ordinei 
publice.

Oameni pe Lună
@ „ANTARES" A ASELENIZAT ÎN IMEDIATA APRO
PIERE R LOCULUI PROGRAMAT @ DIN NOU MO
MENTE DE EMOȚIE OPRIMA EXCURSIE SELENARA 

A CELOR DOI ASTRONAUTI

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — Cir
culația trenurilor din întreaga Suedie 
este practic paralizată în urma grevei 
feroviarilor. Această acțiune mar
chează începutul unor importante 
mișcări revendicative hotărite de sin
dicatul funcționarilor de stat, în semn 
de protest împotriva concedierilor 
masive hotărite de guvern. După cum 
precizează agenția Associated Press, 
negociatorul principal al guvernului, 
C. L. Uggla, a avertizat că aproxima
tiv 30 000 de salariați de stat. în rîn- 
durile cărora se află cadre didactice, 
cercetători, statisticieni etc. vor fi 
concediați la 15 februarie, dacă sin
dicatul funcționarilor de stat nu va 
reveni asupra hotărîrii sale privind 
declanșarea unor greve în sprijinul 
revendicărilor de ordin material.

PARIS 5. — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : 
Numeroase acțiuni sociale au loc în 
Franța în aceste zile, în diferite sec
toare economice. La chemarea tuturor 
sindicatelor, muncitorii din sectorul 
de poștă și telecomunicații au decla
rat greve perlate care afectează suc
cesiv, pină la sfîrșitul săptămînii, toa
te serviciile poștale. In regiunea pari
ziană, 75 la sută dintre salariați parti
cipă la această acțiune.

Vineri, 13 000 de muncitori de la 
minele carbonifere din bazinul Lo- 
renei au participat la greva generală 
organizată de Uniunea intersindicală, 
grupînd toate sindicatele pe ramură. 
1 000 de mineri au ocupat sediul cen
tral al Direcției generale a minelor 
din Merlebach, în semn de protest 
împotriva 
extracție, 
talurgiști 
participat

închiderii unor puțuri de 
In aceeași zi, 4 000 de me- 
din regiunea Nantes au 

la un miting de mare am-

Lucrările consfătuirii pre
ședinților uniunii coopera
tivelor meșteșugărești din 
unele țări socialiste, la 
a participat și o delegație română 
condusă de Ilie Alexe, președintele 
UCECOM, au luat sfirșit la Praga. 
Participanții au căzut de acord asu
pra lărgirii schimbului de experiență 
în domeniul activității productive și 
al prestațiilor de servicii, precum și 
in domeniul activității cultural-spor
tive.

0 reuniune consacrată 
sărbătoririi celei de-a 10-a 
aniversări de la declanșa
rea luptei armate în Angola 
a avut loc în capitala Republicii 
Populare Congo. Cu acest prilej, un 
reprezentant al Mișcării populare 
pentru eliberarea Angolei a făcut cu
noscut că in ultimele luni forțele pa
triotice au scos din luptă 803 soldați 
portughezi, au atacat 33 de cazărmi 
și au distrus numeroase vehicule și 
ambarcațiuni ale inamicului.

ANKARA 5. — Peste 2 500 de sala- 
riați de la sucursalele din Turcia ale 
campaniilor petroliere „Mobil Oii", 
„Shell" și British Petroleum" au în
ceput joi o grevă pentru o perioadă 
nedeterminată. Sindicatul muncitori
lor din industria de 
a avertizat că. dacă 
lor 2 500 de salariați 
ționate, greva va fi

Primele efecte ale 
deja resimțite de companiile aeriene 
din Turcia, care nu au rezerve de 
carburanți.

la nivel
Guvernele 

R. P. Albania 
ridice reprezentanțele lor diplomatice 
la nivel de ambasadă și să proce
deze la schimbul de ambasadori — 
anunță agențiile de presă ale celor 
două țări.

Semnarea planului 
de colaborare

NEW YORK . 5 (Agerpres). — Joi, 
avut loc o nouă reuniune a repre

zentanților la O.N.U. ai Uniunii So
vietice, Marii Britanii, Franței și Sta
telor Unite, în cadrul consultărilor 
asupra situației din Orientul Apro
piat. Reuniunea a avut loc la sediul 
delegației Uniunii Sovietice. Urmă
toarea întîlnire va avea loc la 12 fe
bruarie, la reședința reprezentantului 
permanent al Marii Britanii la 
O.N.U.

PRAGA 5 — Corespondentul A- 
gerpres, Eugen Ionescu, transmite : 
La Bratislava a fost semnat planul 
de colaborare in domeniul sănătății 
pe anii 1971—1972 între R. S. Ce
hoslovacă și Republica Socialistă 
România, care prevede schimbul de 
specialiști și informații, precum și 
colaborarea directă dintre diferite 
instituții medicale. Din partea româ
nă, planul a fost semnat de Alexan
dru Calomfirescu, adjunct al minis
trului sănătății, iar din partea ceho
slovacă de către Jan Somodi, 
junct al ministrului sănătății 
R S. Cehoslovacă.

Ceasurile Bucureștiului arată 
ora 11,18 minute și 15 secunde, cînd 
in marea sală de control de la 
Houston, o dată cu aprinderea becu
lui de control, izbucnește un ropot 
de aplauze.

Modulul „Antares" a atins supra
fața Lunii la mică distanță de 
punctul central al zonei stabi
lite ; in căștile ascultătorilor de la 
Houston s-a auzit glasul lui Alan 
Shepard : „A fost excelent". S-a 
consumat astfel o primă etapă a 
misiunii navei „Apollo-14", a cărei 
evoluție este urmărită, cu viu inte
res pe meridianele lumii.

După aselenizare, fără a-și acor
da un răgaz, Alan Shepard și Edgar 
Mitchell au trecut la verificarea 
stării de funcționare a aparaturii 
de bord și a sistemului de decolare 
rapidă in caz de urgență. Aceasta, 
mai ales in urma celor petrecute in 
ultimele minute înainte de începerea 
operațiunii de aselenizare. Compu
terul de ghidaj a lansat un SOS în 
propriul său limbaj, semnalind ci
frele 1202. în aceste momente, la 
Houston s-a desfășurat o activitate 
febrilă. Părerile erau împărțite. Vnii 
susțineau că în aparat au pătruns 
impurități iar alții... că computerul 
„și-a pierdut pur și simplu capul" 
datorită suprasolicitării cu date. în 
cele din urmă, Alan Shepard a 
preluat comanda manuală, fiind a- 
jutat de ordinatoarele de urgență.

La ora 12,28 (ora Bucureștiului), 
cei doi astronauți au transmis Cen
trului spațial o descriere amănunțită 
și sistematică a impresiilor lor des
pre caracteristicile reliefului și so
lului din jur, după care au luat pri
ma masă pe Lună.

...Ora 15,50 (ora Bucureștiului). în 
întreaga lume milioane de telespec
tatori staff în fața aparatelor. Al 
cincilea și al șaselea om urmează 
să calce pe Lună. Minutele trec. Ie
șirea pe Lună a celor doi astronauți 
a fost insă amânată cu 39 de minu
te, ca urmare a unor defecțiuni ivite 
la sistemele de transmisie ale cos
tumelor spațiale.

...Este ora 16 și 49 de minute. 
După deschiderea trapei modulului, 
pe micul ecran apare in prim plan 
piciorul lui Shepard care coboară 
scara. In receptoare se aud sunete 
nedeslușite. Ce să fie ?... Nimic 
deosebit : „veteranul" astronauților 
americani, văzindu-și visul împlinit, 
a început pare-se să fredoneze un 
imn propriu. „Am străbătut un 
drum lung, dar acum sîntem aici" — 
au fost primele sale cuvinte cînd 
a pășit pe Lună.

La puține minute după aceea a 
coborit și Mitchell, care a început

tă relateze ca și cum s-ar fi întors 
intr-un loc cunoscut, deși picior de 
om n-a călcat vreodată pe rocile 
stîncoase ale craterului Fra Mauro, 
așezat deasupra unui „mascon", adi
că a unuia din acele centre enig
matice de hipergravitație care preo
cupă atit de mult pe savanții sele- 
nologi și în care se pare că se află 
cele mai bătrine roci de pe Lună.

După trecerea celor 5 minute „de 
acomodare", în care N.A.S.A. nu a 
prevăzut nici un program, cei doi 
astronauți au început să lucreze cu 
viteză sporită, încercind să recupe
reze din timpul pierdut.

Cea de-a treia misiune americană 
„Apollo" este, după cum se știe, 
mai lungă și mai complexă decit 
precedentele. în primul rind, tere- J 
nul de aselenizare este mult mai a 
accidentat, sejurul astronauților este \ 
de 33 de ore și jumătate, iar pro- C 
gramul de cercetare este mult mai C 
incărcat. Cei doi astronauți vor <? 
parcurge 3 500 de metri și vor adu- ? 
na 35 de kilograme de roci, a căror / 
vîrstă va arunca, probabil, o nouă f 
lumină asupra vîrstei Universului. 3

După ce au instalat camera de 3 
televiziune, astronauții au depus pe C 
Lună aparatele de cercetare, colec- C 
tind apoi primele mostre selenare. c 
Ei au primit permisiunea de t\si } 
prelungi cu 30 de minute pr; \a \ 
excursie selenară. ■■-. C

Programul primei zile a luăt sfir- C 
șit după patru ore de activitate, t 
urmând ca sîmbătă, astronauții să fi 
continue cercetările pe suprafața J> 
Lunii. >

Pentru prima oară selenauții au s 
avut la dispoziție un cărucior cu \ 
ajutorul căruia au transportat apa- C 
ratele la locurile stabilite. întreaga C 
lor activitate a fost filmată in di- c 
rect de către o cameră de televiziu- / 
ne fixată de modulul lunar. /

în timp ce atenția pămintenilor 3 
era îndreptată spre cei doi, Stuart 3 
Roosa, pilotul cabinei de coman- 3 
dă care gravitează in jurul Lunii, C 
nu se odihnea ci iși îndeplinea C 
„programul științific orbital", ce-i c 
drept mai puțin spectaculos, dar 2 
nu mai puțin important. Roosa ? 
are misiunea de a fotografia și sta- > 
bili detaliile reliefului din regiunea 3 
craterului Descartes, locul probabil 3 
de aselenizare a echipajului misiu- C 
nii „Apollo-16“ și a fixa în ima- C 
gini alte zone ale suprafeței se- (f 
lenare pentru îmbunătățirea hărților / 
lunare existente. fi

La o oră după aselenizare, pre- > 
ședințele Nixon a adresat astronau- 3 

' ților felicitări și i-a invitat să facă \ 
o vizită la Casa Albă după reintoar- C 
cerea pe Terra. C

A. S.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură si 
Artă, Pompiliu Macovei, a făcut 
miercuri și joi o vizită în Scoția. La 
Edinburg, oaspetele român a avut 
convorbiri cu lordul Provost, lordul 
primar al orașului și a vizitat mai 
multe expoziții și muzee. Vineri di
mineața, la Londra, oaspetele român 
a făcut o vizită renumitului sculptor 
Henry Moore. Apoi, a avut convorbiri 
cu John Henniker, director general 
al British Council, asupra căilor și 
posibilităților de dezvoltare a relații
lor culturale și artistice dintre Repu
blica Socialistă România și Anglia.

Președintele Franței, 
Georges Pompidou, și-a în
cheiat vizita în Mauritania. 
La Nouakchott, președintele Pom
pidou a avut convorbiri cu președin
tele Moktar Ould Daddah și 
conducători ai Mauritaniei. 
președintele francez a sosit la 
următoarea etapă a călătoriei 
Africa. **

cu alți 
Vineri 
Dakar, 
sale in

0 reuniune Ia
eXpertî, >nsărcinată să pregătească 
ordinea de zi provizorie a Conferin
ței miniștrilor culturii din Europa, 
care se va desfășura în anul 1972, a 
avut loc la sediul U.N.E.S.C.O. din 
Paris. Din Comitetul de pregătire a 
făcut parte și Valentin Lipatti, dele
gatul permanent al Republicii Socia
liste România pe lingă U.N.E.S.C.O.

Tineri cubanezi vor par
ticipa Ia lucrări de con
strucții în Chiîe. Ziarul ™banez 
„Juventud Rebeide" informează că o 
brigadă de 27 de tineri, membri ai 
Uniunii Tinerilor Comuniști din Cuba, 
vor participa timp de două luni de 
zile la lucrări de construcție în Re
publica Chile.

ITALIA

PNOM PENH 5 (Agerpres). — La 
două săptămîni după atacul între
prins asupra bazei militare și a ae
roportului de la Pnom Penh, care a 
distrus aproape în întregime forțele 
aeriene ale autorităților lui Lon Noi, 
forțele populare de t--’ 
Cambodgia au întreprins 
țiune asupra unei baze 
tuată Ia numai 10 km 
khmeră. Un purtător de 
litar de la Pnom Penh, 
genția France Presse, a recunoscut 
că mai multe rachete, lansate de pa
triot!, au lovit pista de aterizare a 
bazei. In noaptea de joi spre vineri, 
alte două poziții ale autorităților Re 
la Pnom Penh, situate la limita su
dică a perimetrului apărării capitalei 
și pe șoseaua Pnom Penh — Kom- 
pong Cham au fost, de asemenea, 
atacate.

rezistență din 
o nouă ac- 
aeriene si
de capitala 
cuvînt mi- 
citat de a-

Guvernul peruan a hotărIt 
să suspende concesiunile zăcăminte
lor de cupru din provincia Quellaveco 
acordate consorțiului nord-american 
„Southern Peru Cooper Corporation", 
deoarece acesta nu a asigurat finan
țarea proiectelor de exploatare pină 
ia termenul prevăzut (31 decembrie 
1970). Zăcămintele de cupru de la 
Quellaveco sînt apreciate la 200 000 000 
de tone, iar proiectul de exploatare 
prevede o producție anuală de 100 000 
de tone.

0 delegație comercială 
SOVietică; conclusă de A. N. Man- 
julo, locțiitor al ministrului comerțu
lui exterior, a sosit la Lima. Delega
ția a vizitat anterior Chile, unde a 
fost primită de președintele Salvador 
Allende, de ministrul afacerilor ex
terne Clodomiro Almeida, și a exami
nat, împreună cu oficialitățile chiliene 
de resort, posibilitățile extinderii le
găturilor comerciale și economice 
dintre cele două țări.

Convorbiri economico al- 
bano-ungare. La Tirana au în- 
ceput convorbiri între o delegație a 
R. P. Albania și o delegație a R. P. 
Ungare in vederea încheierii protoco
lului cu privire la schimburile comer
ciale dintre cele două țări pe anul 
1971. De asemenea, cele două delegații 
analizează și posibilitățile de înche
iere a unui acord comercial pe ter
men lung (1971—1975).

Dis&rugălorul „Bramhy", 
aparținînd forțelor navale ale S.U.A., 
a sosit vineri în portul iugoslav Split, 
unde va rămîne timp de patru zile 
într-o vizită neoficială, informează 
agenția Taniug.

Documentele necesare în
ființării unei companii fi
nanciare 13 cafe vor particiPa> 
alături de Banca Japoniei, „Bank 
Handlowy Warszawie S.A." (Polonia), 
„Bank fiir Arbeit und Wirtschaft 
A.G." (Austria), „Banca Siciliana" 
(Italia), „Bank Kleinwort Benson 
L',T.D.“ (Anglia), „Banco Popular E- 
spanoi" și „Banque Occidentale pour 
lTndustrie et le Comerce de France", 
au fost semnate Ia Tokio. Viitoarea 
bancă mixtă, care va avea sediul la 
Viena, va facilita tranzacțiile comer
ciale est-vest.

Ministrul educației națio
nale al Franței, Olivier Gui- 
chard, a sosit la Moscova, 
la invitația ministrului învățămîntului 
superior și mediu de specialitate al 
U.R.S.S., Veaceslav Eliutin. Ministrul 
francez va studia sistemul de învăță- 
mînt sovietic, va vizita universități, 
centre științifice și școli din Moscova 
și Leningrad.

Lucrările Comitetului mixt 
bulgaro-tunisian pentru co
laborarea economică au luat 
sfîrșit la Sofia. Cu acest prilej, a fost 
semnat un protocol privind schimbu
rile de mărfuri dintre cele două țări

Un traseu maritim : Gdy- 
nia-Marile lacuri canadi
ene. A§entia P.A.P. anunță că la 
Gdynia au început tratative intre 
conducerea întreprinderii „Liniile o- 
ceanice poloneze" și reprezentanți ai 
firmelor cu care aceasta va colabora 
în deservirea noului traseu maritim 
Gdynia-Marile lacuri canadiene. La 
tratative participă reprezentanți ai 
unor firme din Chicago. New 
Montreal, Anvers, 
burg interesate in 
maritimă. Agenția 
zează că nava care
seul va părăsi portul Gdynia la ju
mătatea lunii martie a.c.

NOILOR PROVOCĂRI
u

York, 
Ham- 

linie 
preci-

Bremen și 
viitoarea 

poloneză 
va inaugura tra-

P. Ungare, Jozsef Biro, 
comerțului exterior al

Acord economic ungaro- 
ÎUgOSlaV. Ministrul comerțului 
exterior al R.
și ministrul
R. S. F. Iugoslavia, Muhamed Had- 
jici, au semnat la Budapesta acordul 
privind schimbul de mărfuri dintre 
cele două țări pe perioada 1971—1975. 
Acordul prevede schimburi în valoare 
de 630 milioane dolari, ceea ce depă
șește cu 70 la sută nivelul comerțului 
ungaro—iugoslav din anii 1966—1970.

ROMA 5. — Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite : Joi 
seara, în timp ce la Catanzaro se des
fășura un miting antifascist, patru 
bombe au fost aruncate. în mulțime, 
rănind grav nouă persoane, dintre 
care una mortal. Victima atacului ele
mentelor 
Giuseppe 
Partidului 
provocare 
dreapta a 
mocratice 
rea despre incidentele de la Catan
zaro a sosit în timpul dezbaterilor. 
Președintele Camerei Deputaților, 
Sandro Pertini, a condamnat aspru a- 
ceastă acțiune, subliniind că italienii 
trebuie să protesteze împotriva acte
lor de violență care amenință demo
crația și libertatea, cucerite prin lupte 
și sacrificii. Deputați și senatori, a- 
parținînd tuturor partidelor politice, 
au adresat în parlament numeroase 
Interpelări cu privire la ultimele eve
nimente provocate de grupările de 
dreapta.

fasciste este muncitorul 
Malacarta, membru al 
socialist. Această nouă 
a grupărilor de extremă 
indignat toate forțele de- 

italiene. In parlament, ști-

In întreaga Italie se desfășoară ac
țiuni de protest ale forțelor demo
cratice. La Reggio Emilia, Vercelli și 
în alte localități s-au creat comitete 
permanente antifasciste din care fac 
parte reprezentanți ai partidelor co
munist, democrat-creștin, socialist, 
socialist al unității proletare și repu
blican, ai centralelor sindicale și ai 
altor organizații de masă și 
neret.

Biroul Politic al Partidului 
nist-Italian a dat publicității
municat în care se subliniază nece
sitatea unor acțiuni imediate pentru 
pedepsirea celor care s-au făcut răs
punzători de asemenea acte provoca
toare. In document se arată, de ase
menea, că este datoria guvernului să 
ia măsuri pentru dizolvarea de ur
gență a tuturor organizațiilor para
militare fasciste. Cele trei mari cen
trale sindicale au lansat vineri che
marea la o grevă generală de protest 
pe timp de două ore.

de ti-

Comu- 
un co
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