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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

si de stat din domeniul comerțului exterior
si cooperării economice internaționale

NICOLAE CEAUȘESCU

Este necesar să se înțeleagă clar de către fiecare
cetățean, de către toți oamenii muncii, de întregul popor
că realizarea cu succes a planului cincinal, dezvoltarea
economiei naționale în ritm intens, deci și creșterea bună
stării materiale și spirituale a națiunii noastre socialiste
sînt nemijlocit legate de extinderea și diversificarea schim

$

a cooperării în producție".burilor economice,

Stimați tovarăși,

Consfătuirea activului de bază 
din domeniul comerțului exterior 
se înscrie în preocuparea condu
cerii partidului și statului de per
fecționare continuă a activității 
din toate sectoarele vieții econo- 
mico-sociale. Doresc să adresez, 
în numele conducerii partidului și 
statului, precum și al meu perso
nal, tuturor participanților la a- 
ceastă consfătuire, tuturor lucră
torilor din domeniul comerțului 
exterior un salut călduros și cele 
mai bune urări. (Aplauze puter
nice).

Urnind la scurt timp după 
g' consfătuirea cu activul și cadrele 

de conducere din ministere și ce
lelalte organe centrale, această 
reuniune subliniază, încă o dată, 
importanța și atenția pe care le a- 
cordâm relațiilor economice inter
naționale, comerțului exterior, îm
bunătățirii activității întreprinde
rilor și unităților chemate să asi
gure înfăptuirea în bune condi- 
ți: a politicii noastre în acest 
domeniu. Această consfătuire a 
fost necesară pentru analizarea 
mai temeinică a activității desfă
șurate pînă acum în domeniul co
merțului exterior, a felului cum 
au fost transpuse în viață preve
derile legii adoptate acum trei ani - 
și măsurile de reorganizare a co
merțului exterior, precum și pen
tru a vedea ce rezultate pozitive 
s-au obținut, ce lipsuri s-au mani
festat și ce trebuie să facem pen
tru îmbunătățirea activității vii
toare în acest sector de o deose
bită importanță pentru întreaga 
noastră economie națională. *

Este adevărat, în ultimii ani 
tivitatea de comerț exterior a 
noscut o puternică dezvoltare 
diversificare. Volumul comerțului 
exterior a fost în 1973 cu 57,4 la 
sută mai mare decît în 1970. S-au 
produs schimbări profunde în 
structura comerțului exterior, în-

deosebi a exportului, care constau, 
in primul rind, in creșterea puter
nică a ponderii produselor in
dustriale — din care construcțiile 
de mașini reprezintă aproape 29 
la sută. Comparativ cu anii din 
urmă, această creștere s-a realizat 
într-un ritm destul de înalt, in- 
fluențînd puternic asupra diversi
ficării comerțului exterior, asupra 
promovării noilor forme de relații 
internaționale ale României.

De asemenea, îndeosebi în ul
timii trei ani, cooperarea în pro
ducție — formă nouă în relațiile 
economice internaționale — a în
ceput să ocupe un loc tot mai im
portant în raporturile cu alte țări, 
deși trebuie să spunem deschis că 
în această direcție sîntem încă de 
abia la început, că ceea cfe am rea
lizat pînă acum nu ne poate sa
tisface.

Paralel cu dezvoltarea exportu
lui, cu diversificarea sa, a cunos
cut o creștere continuă importul 
de diverse produse, îndeosebi de 
materii prime de bază și de ma
șini și utilaje. De altfel, trebuie 
menționat că ponderea importului 
de mașini și utilaje este prea ri
dicată, și aceasta creează o serie 
de greutăți în asigurarea dezvol
tării corespunzătoare și în ritm in
tens a activității noastre econo- - 
mice.

Astăzi România desfășoară re
lații de comerț exterior cu circa 
120 de state. însăși aceasta de
monstrează cît de intensă este ac
tivitatea pentru dezvoltarea ra
porturilor internaționale ale Româ
niei. Această activitate se înscrie 
în politica generală a țării noas
tre de extindere a colaborării și 
cooperării cu toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială, de 
participare activă la diviziunea in
ternațională a muncii, de instaura
re în lume a unor noi relații, atit 
în domeniul economic, cit și in ce
lelalte domenii de activitate.

După cum se știe, în raporturile

noastre economice internaționale, 
în totalul schimburilor României, 
țările socialiste dețin o pondere 
de circa 50 la sută. Dintre aces
tea, țările din C.A.E.R. reprezintă 
circa 43 la sută, pe primul Ioc în 
relațiile economice ale României 
situîndu-se Uniunea Sovietică, cu 
circa 21 la sută din totalul comer
țului nostru extern. Doresc să 
menționez și în acest cadru rolul 
important pe care îl au relațiile 
economice cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte țări din C.A.E.R. care 
— așa după cum arată și cifrele — 
ocupă un loc important în comer
țul nostru exterior, contribuind în 
mod substanțial la dezvoltarea e- 
conomiei noastre naționale. Noi 
am apreciat și apreciem în mod 
deosebit rolul C.A.E.R.-ului ca or
ganism de colaborare egală între 
țări socialiste, chemat să asigure 
progresul mai rapid al tuturor sta
telor membre, deci și al României. 
De asemenea, o importanță cres- 
cîndă au schimburile economice 
cu celelalte țări socialiste, schim
buri a căror pondere este de circa 
7 la sută în totalul relațiilor noas
tre economice internaționale. Din 
acestea, schimburile economice cu 
Republica Populară Chineză re
prezintă circa 4 la sută, cunoscînd 
o dezvoltare rapidă în ultimii ani. 
Relațiile economice cu statele so
cialiste au o însemnătate deose
bită pentru dezvoltarea 
tre ca și a acestor țări.

Aș dori să mă refer, 
nea, la amplificarea

Probabil că va 
această formă 

___ j a nu deforma 
în realitate, relațiile

Județele tării

în marea întrecere socialistă
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DAU ROADE BOGATE
în prlmole patru 

luni, in industria ju
dețului s-au produs 
suplimentar 5 400 to
ne țevi din otel 
fără sudură, aproa
pe 7 000 tone ciment. 
282 tone hirtie, 50 
tone acid sulfuric, 91 
tone acid adipic ș.a. 
Asemenea realizări au 
la bază preocupări
le stăruitoare ale co
lectivelor din între
prinderi pentru uti
lizarea judicioasă a 
capacităților de pro
ducție și a , timpu
lui de lucru, creșterea 
randamentelor utila
jelor și instalațiilor, 
gospodărirea cu grijă 
a materiilor prime și 
materialelor, atinge
rea înainte de termen 
a parametrilor pro
iectați la noile o- 
biective. Deși aparent 
diferite, datorită reali
tăților concrete din 
fiecare unitate, ase
menea preocupări cen
trale au un numitor 
comun, in contextul 
întrecerii socialiste : 
stimularea și afirma
rea puternică a iniția
tivei și spiritului gos
podăresc ale fiecărui 
colectiv in vederea 
creșterii producției și 
eficienței economice.

Care sînt „faptele de 
ultimă oră" ale acestei, 
angajări plenare pen
tru mai mult, maL 
bine, mai eficient ? La 
comitetul județean de 
partid sîntem infor
mați că numai side- 
rurgișlii din Roman, 
cimentiștii din Bi
caz și constructorii de 
mașini din Piatra 
Neamț au rea’izat 
peste planul lunii a- 
prilie o producție 
globală industrială in 
valoare de 24 milioane 
lei. Iată mai concret 
despre ce .este vorba. 
Colectivul întreprin-’ 
deril de țevi din Ro
man, care și-a înscris 
numele intre fruntașii 
pe țară in întrecerea 
socialistă pe 1973, a 
asimilat, cu bune re
zultate, primele bur
lane din oțel înalt 
aliat pentru forajul la 
mare adîncime. Maiș
trii Ghcorghe Apos- 
toaie și Perlele Var- 
duca, muncitorul spe
cialist Grigore Lupeș 
sint numai cîțiva din
tre siderurgiștii 
aici care, în zile 
nopți de căutări, __ 
găsit o soluție proprie 
pentru, realizarea țevi-

lor după normele pre
văzute, iar acum iși 
concentrează eforturile 
asupra însușirii poi- 
lor procedee de tras 
la rece și de tra
tament termic a țe
vilor. încă un fapt' 
semnificativ de la 
Roman : la întreprin
derea mecanică. cu 
numai citeva zile in 
urmă au ieșit de pe 
banda de montaj pri
mele strunguri carusel 
destinate exportului.

Intr-o altă parte a 
județului, la Bicaz, 
autorii valoroasei ini
țiative „Productivitate 
orară maximă, cu 
cheltuieli minime" au

Producții supli
mentare, econo
mii, parametri 
calitativi atestă 
eficiența chemă
rilor la întrecere 
în județul Neamț

colectiv de muncitori 
și specialiști, in frun
te cu ing. Florin Bu
ruiana, a studiat po
sibilitățile recuperării 
in folosul producției a 
gazelor reziduale pro
venite de la fabricarea 
acetilenei. Rezultatul : 
a fost proiectat și 
construit un sistem 
original de instalații 
menite să ducă la re
cuperarea unui volum 
de gaze reziduale echi
valente cu circa 12 000 
tone combustibil con
vențional.

Din cronica acestei 
ample întreceri socia
liste pentru mai mult, 
mai bine, mai eficient, 
reține atenția și iniția
tiva chimiștilor din Să
vinești de a lucra o zi 
pe lună cu acrilonitril 
economisit. Demnă de 
remarcat este și hotă- 
rirea colectivului În
treprinderii de hîrtie 
„Comuna din Paris" 
din Piatra Neamț de a 
realiza prin autoutilare 
aproape toate utilajele 
necesare punerii in 
funcțiune a unei noi 
instalații de hirtie.

Schițînd direcțiile 
spre care sînt concen
trate acum energiile și 
capacitățile creatoare 
ale colectivelor de oa
meni ai muncii din a- 
ceastă parte a ,țării, 
tov. Aurel Mușat, se
cretar al comitetului 
județean de partid, 
ne-a spus : „Bătălia 
pentru realizarea cin
cinalului înainte dd 
termen continuă in fie
care întreprindere din 
județ. Și de acum îna
inte. organele și orga
nizațiile de partid vor 
acționa hotărit pentru 
punerea operativă in 
valoare a tuturor re
zervelor de creș.ere a 
producției și a eficien
ței economice, preluind 
și generalizind expe
riențele și inițiativele 
valoroase. In aceste 
zile, pe primul plan al 
activității noastre se 
situează aplicarea tu
turor măsurilor pentru 
punerea neîntirziată in 
funcțiune a unor o- 
biective principale, 
cum silit prima insta-_ 
lație de fire tip covor' 
de la Săvinești, unita
tea „Azot IV", noile 
secții de la întreprin
derea mecanică din 
Roman.

înscris in bilanțul-acti
vității pe primele pa
tru luni ale anului o 
producție suplimen
tară de ciment sufi
cientă pentru construi
rea a aproape 60 de 
apartamente conven
ționale. Maistrul Ni- 
colae Bostan explică 
„secretul" acestui suc
ces : reducerea perioa
dei de revizie cu 1—2 
zile a tuturor agrega
telor, fără a prejudicia 
cu nimic calitatea, 
ceea ce a dus la o 
creștere a productivi
tății cu 0.3—0,5 tone 
pe oră și moară ; in 
același timp, consumul 
de energie electrică a 
fost redus cu un kilo- 
wat-.oră pe fiecare 
tonă de ciment.

Pe platforma chimi
că de la Săvinești, 
premiereje industria
le ale anului 1974 

țin lanț. Insta-

țările capitaliste. 1 
trebui să revedem 
de evidență pentru 
realitatea.
economice ale României cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările 
care pășesc pe calea dezvoltării 
economico-sociale independente au 
o pondere mult mai mare decît 
se arată în statistică. Acordurile 
de cooperare industrială realizate 
în ultimii ani cu aceste țări au o 
mare însemnătate economică și po
litică ; ele creează condiții ca, în 
următorii ani, ponderea acestor 
țări în comerțul exterior și în rela
țiile economice ale României să 
crească in mod substanțial. Va tre
bui să acționăm cu toată fermita
tea în această direcție I

In aceeași perioadă au crescut 
continuu relațiile României cu ță
rile capitaliste dezvoltate. Ponde
rea acestor relații în totalul schim
burilor economice ale țării este de 
circa 41 la sută, aici înscriindu-se, 
după cum am menționat, și reali
zările în valută liberă de pe cele
lalte piețe. In mod deosebit trebuie 
menționat că în cadrul acestor re
lații un loc important îl ocupă im
portul de mașini și utilaje ; prac
tic, el formează cea mai mare 
parte a Importurilor din aceste 
țâri. Pe primul loc se află relațiile 
economice cu Republica Federală 
Germania, care reprezintă circa 10 
la sută. Această țară ocupă locul al 
doilea în totalul relațiilor econo
mice internaționale ale României, 
după Uniunea Sovietică.

Dezvoltarea largă a relațiilor 
economice internaționale din ulti
mii ani demonstrează intensifica
rea jaarticipării țării noastre la 
schimbul de valori materiale pe 
plan mondial, la diviziunea inter
națională a muncii. Succesele ob
ținute în dezvoltarea relațiilor eco
nomice ale României au fost posi
bile, în primul rind, datorită creș
terii în ritm intens a economiei 
naționale. Ca rezultat al dezvoltă*

rii intense a industriei și a celor
lalte ramuri economice, am putut 
asigura atit extinderea exporturilor 
intr-un număr mare de țări, cit și 
realizarea importurilor necesare 
înfăptuirii programului de creștere 
a economiei noastre naționale. Este 
semnificativ, de asemenea, faptul 
că comerțul exterior și cooperarea 
în producție cu alte țări au o pon
dere importantă în ansamblul eco
nomiei românești, reprezentând 
circa 30 la sută din volumul total 
al producției.

Rezultatele obținute în cei trei 
ani ai cincinalului — 1971—1973 
— sînt concludente pentru dina
mismul economiei noastre. După 
cum se cunoaște, în 1973 produc
ția industrială a crescut, față de 
1970, cu aproape 44 la sută, iar pe 
primele patru luni ale acestui an 
ritmul de creștere este de circa 15 
la sută. Aceasta arată că se înfăp
tuiesc cu succes programul elabo
rat de Congresul al X-lea al par
tidului și de Conferința Națională, 
prevederile planului cincinal, prer 
cum și angajamentele oamenilor 
muncii de a îndeplini cincinalul 
înainte de termen.

Extinderea și diversificarea co
merțului nostru exterior sînt ne
mijlocit legate de dezvoltarea în 
ritm înalt a industriei și agricul
turii, a celorlalte ramuri econo
mice, de înfăptuirea neabătută de 
către oamenii muncii a politicii 
elaborate de Congresul al X-lea al 
partidului. Totodată, este necesar 
să se înțeleagă clar de către fie
care cetățean, de către toți oame
nii muncii, de întregul popor că 
realizarea cu succes a planului 
cincinal, dezvoltarea economiei 
naționale în ritm intens, deci și 
creșterea bunăstării materiale și 
spirituale a națiunii noastre socia
liste sînt nemijlocit legate de ex
tinderea și diversificarea schimbu
rilor economice, a cooperării în 
producție.

de 
$i 

au

le
se .... __ ______
lațiile de fire tehnice 
și caprolactană au fost 
conectate la circuitul 
productiv, iar prima 
instalație românească 
pentru producerea fi
relor din relon tip co
vor se află în pragul 
punerii in funcțiune. 
De asemenea, tot la 
Săvinești, timp de a- 
proape cinci luni

Ion MANEA 
corespondentul 
„Scinteii"

(Continuare in pag. a Il-a)

în avans fată de grafic

ac
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numai în peri- 
iareuarie-aprilie 

_ . industria județu
lui realizează supli
mentar, in fiecare lu
nă. o producție eva
luată la 71 milioane

țării noas-

spunea
Mirea,

întreprinderea de utilai chimic din 
Capitală: Un nou lot de produse la 

standul de probe

In județul Brăila

O NOUĂ FERMĂ 
POMICOLĂ

BUZAUL INDUSTRIAL

BUZÂU (Corespon- 
dc-niu; ..Scinteii". Mi
hai Bâzu). — După 
primele 4 luni din acest 
an. colectivul de mun
că al grupului de șan
tiere pentru construc
ții industriale a mu
nicipiului Buzău a 
raportat îndeplinirea 
planului de construc- 
ții-montaj in propor
ție de 115 la sută, 
ceea ce reprezintă 
36,8 la sută din volu
mul de lucrări cuprin
se in planul anual de 
producție. „Această

realizare — ne 
ing. Alexandru 
șeful grupului de șan
tiere — iși găsesc ma
terializarea in obține
rea unor avansuri 
considerabile față de 
grafice la fiecare o- 
biectiv aflat in con
strucție. Astfel, la în
treprinderea de sirmă ’ 
din Buzău o nouă ca
pacitate de producere 
a sirmei a fost pusă 
in funcțiune cu 4 luni 
Si jumătate mai de
vreme, iar la între
prinderea de prelu-'

crare a maselor plas
tice. constructorii și 
montării au predat 
beneficiarului, cu 6 
luni mai devreme, ca
pacitatea de prelucra
re din polietilenă. 
Prin intrarea in func
țiune înainte de ter
men a noilor capaci
tăți.
oada
a.c..

de aseme- 
relațfilor 

României cu țările în curs de dez
voltare. Deși au cunoscut o creștere 
continuă în ultimii ani, aceste re
lații reprezintă încă doar circa 9 
la sută în totalul schimburilor 
noastre economice internaționale. 
Este drept că datorită metodologiei 
de calcul această cifră nu oglin
dește toate relațiile noastre econo
mice cu țările respective ; schim
burile realizate în valută sînt in
cluse în capitolul schimburilor cu

B R A I L A (Corespondentul 
„Scinteii", Valeriu Stoiu). — In 
această primăvară patrimoniul 
horticol al județului Brăila s-a 
îmbogățit cu o nouă mare, li
vadă organizată in fermă pomi
colă aparținind întreprinderii 
de legume și fructe. La Cazasu, 
pe 158 ha au fost plantați pes
te 63 000 de caiși, piersici, ci
reși, vișini, pruni etc. Ferma 
dispune de mijloacele mecani
zate cuvenite: tractoare, discuri, 
mașini de stropit etc. Alături 
de noua livadă se află pe rod 
o mare plantație de căpșuni cu 
o suprafață de 30 hectare.
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Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(T’rtnare <j|n pBjr. î)

Pentru rezultatele obținute de 
cei ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate, in înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare a economi
ei noastre naționale, doresc ca. de 
la această tribună, să adresez. în 
numele Conducerii de partid șl de 
stal, precum și al meu personal, 
tuturor oamenilor muncii. întregu
lui nostru popor cele mai calde 
felicitări 1 (Aplauze puternice).

La dezvoltarea și diversificarea 
relațiilor economice internaționale 
și-au adus contribuția activa lu
crătorii din Întreprinderile și or
ganizațiile de comerț exterior care 
au acționat pentru înfăptuirea în 
cit mai bune condiții a sarcini
lor trasate de partid și guvern in 
acest domeniu. Pentru rezultatele 
bune obținute pinâ acum, doresc, 
de asemenea, să adresez lucrăto
rilor din acest important sector 
calde felicitări și cele mai bune 
urări ! (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși.
Succesele importante realizate 

în toate domeniile de activitate, 
inclusiv in comerțul exterior, ne 
dau, fără îndoială, dreptul sâ facem 
o apreciere pozitivă a muncii des
fășurate pînă acum. Aceasta nu 
trebuie insă sâ ne facă să uităm 
în munca noastră — inclusiv în 
cea de comerț exterior pe care o 
analizăm astăzi — mai persistă o 
serie de lipsuri ce se repercutează 
negativ asupra economiei, asupra 
valorificării în condiții de eficien
ță superioară a produselor româ
nești.

Trebuie sâ spunem deschis că 
nu toate ministerele, centralele și 
întreprinderile economice se ocu
pă în mod corespunzător de asi
gurarea producției pentru export, 
încep cu aceasta pentru că pro
blema exportului este, în esență, 
problema producției, problema 
modului în care își desfășoară ac
tivitatea fiecare întreprindere. De 
felul cum se desfășoară această 
activitate depinde posibilitatea de 
a extinde sau nu activitatea noas
tră de comerț exterior.

Din păcate, mai persistă la unii 
conducători din unitățile economi
ce. precum și la unii lucrători din 
întreprinderi, părerea că datoria 
lor este de a produce ca scop in 
sme,. deci de a realiza orice, indi
ferent de calitate, de valoare. Or, 
trebuie să șe înțeleagă bine că lot 
ceea ce se produce, indiferent in ce 
unitate, trebuie să satisfacă anu
mite necesități interne și externe. 
Producția trebuie să corespundă 
cerințelor și necesităților, atît ale 
consumatorilor interni, cît și ale 
celor externi.

Toate -unitățile producătoare 
trebuie să înțeleagă că poartă răs
punderea deplină atît pentru re
alizarea la timp a producției, cît 
și pentru buna ei calitate, pentru 
nivelul ei tehnic, și, totodată, pen
tru valorificarea producției, inclu
siv pe calea exportului. Ciclul pro
ducției nu se poate considera în
cheiat decît odată cu valorificarea 

producției, cu ajungerea el la be
neficiar, la consumator. Insist n- 
supra acestei probleme pentru că 
trebuie să fie clar fiecărui mun
citor, tehnician sau Inginer că do 
activitatea sa, de felul în care asi
gură produse .corespunzătoare din 
toate punctele de vedere depind 
nivelul și eficiența comerțului 
nostru exterior. Nu putem admite 
producție de dragul producției ' 
Dară produsele unei întreprinderi 
nu vor avea desfacere nici pe 
piața internă, nici pe cea Interna
țională, dec! nu vor satisface ce
rințele tot mai exigente ale con
sumatorilor interni și externi, vom 
fi obligați sâ încetăm producția 
respectivă, sâ închidem întreprin
derea. Vreau ca asupra acestei 
probleme să existe claritate depli
nă ! Fiecare trebuie să-și înțeleagă 
răspunderea pentru că ridicarea 
veniturilor, a bunăstării depind 
de capacitatea de a produce la ni
velul cerințelor mereu crescînde 
din punct de vedere calitativ și 
tehnic, atît pe plan intern, cît și 
internațional. Se mai întimplă să 
vină cereri din partea unor mi
niștri, centrale și întreprinderi de 
a se asigura fondul de retribuție 
independent dacă se realizează sau 
nu producția. Or, întreprinderea 
nu este societate de binefacere, so
cietate de asistență socială ! între
prinderea este unitate de produc
ție și nimeni nu poate fi retribuit 
decît în raport cu prevederile le
gile, pentru producția realizată ! 
Trebuie să spunem acest lucru 
clar în fața oamenilor muncii, 
a întregului popor, pentru a 
schimba — începind de sus 
și pînă jos și de jos pînă sus 
— mentalitatea greșită care mai 
persistă la unii tovarăși. Chiar și 
aici — din ceea ce am ascultat 
astăzi și din ceea ce mi s-a spus 
că s-a vorbit ieri — s-a văzut că 
unii tovarăși ridică problemele ca 
și cum nu i-ar privi direct ce se 
întimplă în întreprinderea în care 
lucrează, ca și cînd cineva din a- 
fară trebuie să vină să le soluțio
neze problemele. Dacă pornim de 
la principiul că răspunderea pen
tru întreaga activitate o au orga
nele de conducere colectivă, înce- 
pînd de la minister pînă la între
prindere, este clar că acestea tre
buie să soluționeze toate proble
mele de care* depinde buna desfă
șurare a activității.

Noul plan cincinal pe care îl 
elaborăm — și care urmează a fi 
supus Congresului al XI-lea în 
toamna acestui an — pornește de 
la necesitatea dezvoltării în con
tinuare, în ritm intens, a indus
triei, a întregii economii. Aceasta 
presupune extinderea relațiilor 
noastre economice internaționale, a 
schimburilor comerciale, dezvolta
rea mai accentuată a cooperării 
economice în producție. Pentru a 
putea realiza programul de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de ridicare a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor, trebuie să asigurăm indus
triei materii prime corespunzătoare 
și o serie de alte produse, inclusiv 

utilaje, șl din import. Dar pentru 
a putea realiza importul — care 
se prevede sâ crească destul de 
mult in următorul cincinal, așa 
cum a sporit de altfel și în cinci
nalul actual — trebuie să asigu
răm creșterea' corespunzătoare a 
exportului de produse românești pe 
piața străină. Este necesar sâ pu
nem accentul la export pe produ
sele care sînt mai mult solicitate 
șl care permit o bună valorificare 
a activității economice a întreprin
derilor Noastre.

Deci, dezvoltarea exportului este 
nu o dorință abstractă, ci o necesi
tate obiectivă pentru progresul 
economiei noastre naționale. Des
fășurarea eficientă a comerțului 
exterior necesită o bună cunoaștere 
a situației economice Internatio
nale, a pieței mondiale, a tendin
țelor și perspectivelor el, o adop
tare rapidă a producției la cerin
țele pieței externe, ale parteneri
lor din diferite țări. Și în acest 
an, ca și în anii trecu ți de alt
fel, in această direcție s-au ma
nifestat o serie de neajunsuri. 
Sînt lipsuri foarte serioase atît 
in ce privește cunoașterea ce
rințelor pieței mondiale, cît și, mai 
cu seamă, adaptarea rapidă a pro
ducției întreprinderilor românești 
la aceste cerințe. în unele minis
tere și întreprinderi se întîlnește 
încă o atitudine refractară față de 
schimbările ce se produc pe piața 
internațională, se acționează cu 
mare încetineală. Vorbind aici, to
varășul de la „23 August" — o uzină 
veche și de înaltă tehnicitate — a 
cerut să se asigure desfacerea pro
duselor pe care uzina le fabrică 
de 20 de ani. Dar de ce acționează 
cu atita întîrziere uzina pentru 
însușirea produselor noi, de 
ce compresoarele care trebuiau in
troduse în fabricație de cîțiva ani 
nu sînt însușite nici acum în mod 
corespunzător ? De ce acest colec
tiv de aproape 15 000 de muncitori 
și ingineri de înaltă calificare nu 
acționează mai rapid pentru a fa
brica ceea ce solicită atît de mult 
industria românească și piața stră
ină ? Au fost ocupate ani de zile 
capacități de înaltă tehnicitate cu 
producția de remorci ; din comodi
tate s-a redus chiar utilajul de 
foraj pe’ntru a produce remorci ca 
să se raporteze că a crescut va
loarea producției globale ! Toate 
acestea arată mentalitatea retro
gradă ce se mai întîlnește în unele 
întreprinderi și — de ce să nu spu
nem — chiar la ministerul respec
tiv care, timp de doi ani de zile, 
a tărăgănat schimbarea producției 
de remorci de la această uzină de 
înaltă tehnicitate. Dar acest exem
plu nu este singular. Unii tovarăși 
cred că dacă și-au însușit o dată 
un produs, trebuie să-l fabrice pe 
vecie. Aici sînt miniștri, directori 
de centrale, lucrători din comerțul 
exterior, cadre de baza din econo
mie. Știți cu toții că după 5—6 ani 
un utilaj, o mașină se învechesc. 
Tovarășul de la întreprinderea de 
export de mașini și tractoare din 
Brașov ne-a spus că ei însușesc 
un motor pentru care au licența de 
acum 5 ani. Acest motor trebuia 

sâ fie pus în producție în 1970 sau 
în 1971, dar nici astăzi nu este 
realizat. Ni s-a spus : „am întoc
mit un plan pentru a grăbi pune
rea In producție". Dar cînd ? 
După ce nu va mal fi cerul pe 
piața mondială ? Cu o asemenea 
mentalitate, cu un asemenea ritm 
de înnoire a producției nu se poate 
asigura diversificarea exportului. 
Am dat aceste exemple pentru că 
construcția de mașini reprezintă, 
sau trebuie să reprezinte, sectorul 
cel mai dinamic — și la noi ca șl 
pe plan internațional — al progre
sului tehnic, al revoluției tehnico- 
științlfice. Dar asemenea situații 
se înlîlnesc și în metalurgie, și în 
Industria chimică, și In industria 
ușoară, și în alte domenii. între
prinderile de electronică acționează, 
de asemenea, foarte încet in aceas
ta privință. Producem și acum a- 
paratură de măsură și control în
sușită in urmă cu 20 de ani. Prac
tic, nu există minister de unde să 
nu se poată da exemple în această 
privință. Să nu se înțeleagă de că
tre cineva că asemenea lipsuri pri
vesc doar ministerele sau între
prinderile citate. Este o mentalita
te mai generală, căreia trebuie să-i 
punem capăt cu hotărîre trecînd 
la o activitate în spirit nou în toa
te domeniile ! Vom avea o consfă
tuire cu centralele industriale și 
vom discuta atunci, în mod serios, 
aceste probleme. Am dorit numai 
să subliniez necesitatea cunoaște
rii pieței și adaptării mai rapide 
la cerințele ei. înnoirea rapidă â 
producției este o condiție funda
mentală pentru un comerț exterior 
eficient, pentru o bună cooperare 
internațională, pentru dezvoltarea 
și diversificarea relațiilor econo
mice mondiale, pentru participa
rea activă la diviziunea internațio
nală a muncii^

Rolul principal îl au, în aceas
tă privință, cehietarea, introduce
rea în producție a tehnicii și teh
nologiilor avansate. Am creat în 
ultimii 10 ani o largă rețea de 
institute de cercetare. Avem astăzi 
aproape 60 000 de lucrători în do
meniul cercetării și tehnologiei. 
Trebuie să spunem însă că nu ne 
putem declara satisfăcuți de felul 
în care se acționează pentru în
noirea producției în ritmurile și 
la nivelul de exigență al pieței 
mondiale.

Există încă, de asemenea, o a- 
titudine birocratică în relațiile cu 
partenerii străini. , Șe răspunde 
uneori cu întîrziere cererilor șî se
sizărilor partenerilor. Sînt destule 
cazuri cînd calitatea și nivelul teh
nic al producției lasă de dorit. Nu 
aș dori să revin iar la construcția 
de mașini, câ toate că aici sînt 
încă destule neajunsuri. M-aș re
feri însă la un sector unde cali
tatea nu ar mai trebui să fie o 
problemă, și anume ia confecții. 
Este necesar să fie sporită exigen
ța în producția de confecții, de 
tricotaje, in general în industria 
ușoară. Dacă nu sînt de un nivel 
calitativ înalt, nimeni nu o șă 
cumpere produsele noastre doar 
pentru că sînt fabricate in Româ

nia, chiar dacă, așa cum se Intîm- 
plft din păcaie, sînt vîndute la pre
țuri mai mici. Problema calității 
produselor pentru export trebuie 
sâ fie o preocupare centrală a tu
turor unităților noastre I Numai 
asigurînd produse de înalt nivel 
tehnic și de calitate ireproșabilă 
vom putea extinde relațiile noas
tre economice internaționale. Fie
care muncitor, tehnician, Inginer, 
conducerile tuturor întreprinderi
lor și ministerelor au datoria să 
se ocupe îndeaproape și în mod 
permanent de ridicarea calității 
produselor. Se impun măsuri ho- 
tărîte în organizarea controlului 
calității, a nivelului tehnic, în în
făptuirea programului de introdu
cere a tehnicii și tehnologiei mo
derne în toate ramurile de activi
tate economică. Acestea ,sint ce
rințe obligatorii pentru desfășura
rea unei bune activități de co
merț exterior.

Referindu-mă la import, trebuie 
să spun că și aici există o serie 
de lipsuri. Aș începe cu faptul că 
unele ministere, centrale și între
prinderi pun încă pe primul plan 
importul ; se zbat, aleargă pe la 
organismele de sinteză, inclusiv la 
Consiliul de Miniștri, chiar și mai 
sus, pentru a rezolva în special 
importul. Din păcate, cunosc pu
ține cazuri cînd tovarășii s-au zbă
tut să găsească soluții pentru ex
port.

Există o preocupare încă slabă 
pentru folosirea rațională a mate
riilor prime, materialelor și altor 
produse din țară. Toți vor să im
porte produse de cea mai înaltă ca
litate din străinătate, la prețuri 
corespunzătoare, propunînd să ex
porte, în schimb, produse de cali
tatea a II-a și a IlI-a. Din păcate, 
această atitudine se întîlnește și la 
unele organizații de comerț exte
rior care, fiind create pentru ex
port, au alunecat spre import, ne- 
glijînd realizarea exportului. In
clusiv unele societăți comerciale 
mixte — create exclusiv pentru ex
port — s-au transformat în socie
tăți de import. Pentru aceasta nu 
era nevoie să facem societăți mix
te, ca noi să trimitem în afară oa
meni ; știți foarte bine că pentru 
a-și exporta produsele fiecare își 
trimite propriii reprezentanți.

Este necesar să acordăm atenția 
corespunzătoare problemelor im
portului, dar pe baza unui plan 
precis. Trebuie să mergem pe ca
lea valorificării la maximum a 
resurselor proprii, a reducerii im
portului pentru a realiza un echi
libru corespunzător între import și 
export și a asigura astfel echili
brarea balanței de plăți externe. 
Trebuie să intervină o cotitură în 
atitudinea organelor economice 
față de import și export. Să punem 
pe primul plan asigurarea produ
selor pentru export, și să Inten
sificăm preocuparea pentru folosi
rea resurselor din țară.

Observind tendințele ce se con
turează pe plan internațional, pro
blemele noi apărute ca urmare a 
crizei de materii prime, a crizei de 
energie, deci de petrol, constatăm 

că au crescut pe piața mondială 
cerințele de utilaje complexe. A- 
cordurile de cooperare pe care 
le-am realizat cu un număr de țâri 
au Ta bază tocmai exportul de ma
șini și utilaje, de utilaje complexe, 
construirea de către România a 
unor întreprinderi industriale în 
țările respective. Aceasta pune, 
desigur, sarcini deosebit de mari 
în fața celor două ministere con
structoare de mașini, ca șl a celor
lalte ministere care produc utilaje 
șau părți din utilaje și concurează 
la realizarea obiectivelor respecti
ve. Aceasta pune sarcini mari și în 
fața Ministerului Metalurgiei pen
tru realizarea metalului necesar 
fabricării utilajelor. Trebuie să 
dezvoltăm tot mai mult producția 
de utilaje complexe, pentru care 
putem realiza un export de sute de 
milioane de dolari. Este necesar, 
de asemenea, sâ dezvoltăm rapid 
producția de mașinl-unelte, atît 
pentru acoperirea nevoilor indus
triei românești, cît și pentru ex
port. Un rol important în produc
ția de utilaje complete și mașinl- 
unelte au electronica, aparatura de 
măsură și control, automatizarea. 
Trebuie să ținem seama de cerin
țele crescînde existente în acest 
sens pe plan internațional. Reali
zarea sarcinilor Ta care m-am re
ferit impune luarea unor măsuri 
hotărîte pentru creșterea gradului 
de tehnicitate și integrare. Minis
terele industriale și Ministe
rul Comerțului Exterior trebuie 
să acționeze pentru intensificarea 
participării României la crearea 
unor capacități industriale în ță
rile în curs de dezvoltare, unde 
se poate prevedea creșterea cerin
țelor de asemenea produse. Este 
necesar să acordăm mai multă a- 
tenție exportului de produse chi
mice, mai cu seamă al celor de 
mic tonaj, cu valori foarte mari, 
care asigură valorificarea superi
oară a resurselor noastre de ma
terii prime și creșterea aportului 
valutar. De asemenea, trebuie ac
ționat cu mai multă rapiditate 
pentru schimbarea profilului me
talurgiei românești, treeîndu-se la 
producția de oțeluri aliate, de la
minate, țevi și alte produse de 
înaltă tehnicitate care valorifică 
de cîteva ori mai mult materiile 
prime importate. Această sareină 
se impune și în industria ușoară, ți- 
nînd seama că sîntem importatori 
de bumbac și de alte materii pri
me./Nu ne mai putem permite să 
producem — și să exportăm — din 
aceste materii prime, salopete. 
Trebuie să lichidăm cu desăvîrșire 
această orientare greșită, trecînd 
la o producție superioară din toa
te punctele de vedere. Același lu
cru este valabil și în ce privește 
mobila. Cu toate rezultatele obți
nute, producem încă prea puțină 
mobilă stil, de calitate superioară, 
care necesită muncă mai calificată, 
dar valorifică de cîteva ori mai 
mult lemnul. Vom realiza o can
titate mai mică de mobilă, conser- 
vînd și pădurea, dar vom trimite 
pe piața internațională produse 
de valoare înaltă. Probleme simi

lare se pun și în industria nlimen- 
tarft și, practic, în toate sectoarele 
economice. Activitatea noastră de 
comerț exterior este legată acum, 
și în anii viitori, de schimbarea 
radicală a modului de a gîndi. de 
trecerea la producție de calitate 
care asigură valorificarea superi
oară a materiilor prime și materi
alelor. împortînd materii prime, 
România nu-și poate permite lu
xul sâ realizeze din acestea pro
duse de calitate scăzută.

De aici decurge și problema e- 
ficienței economice a activității de 
comerț exterior. Cunoașteți cu to
ții — s-a vorbit șl aici — că ex
portăm încă produse cu un curs 
de revenire necorespunzător. De
sigur, realizarea unui bun curs de 
revenire, ridicarea eficienței co
merțului nostru exterior depind, în 
principal, așa cum am mai spus, 
de producție. Dar nu aș dori ca to
varășii care lucrează în comerțul 
exterior, inclusiv în Ministerul Co
merțului Exterior, să rămînă cu 
impresia că s-a făcut totul pentru 
buna valorificare a produselor ro
mânești. Se mai lucrează încă 

<• prin intermediari. O serie de 
probleme mai generale au fost, 
de asemenea, neglijate timp în- . ,,z 
delungat; mă refer la unele 
probleme legate de acorduri, de 
„clauza națiunii celei mai favo
rizate", care, o anumită perioadă 
de timp, n-au constituit o preocu
pare centrală pentru găsirea solu
țiilor corespunzătoare. Dar chiar șl 
acolo unde aceste probleme au fost 
soluționate, întreprinderile noastre 
de comerț exterior au continuat să 
vîndă uneori mai ieftin decît alți 
exportatori. Iți face impresia că ele 
consideră că trebuie să vîndă ori
cum, numai să vîndă. Se știe că 
românii au fost întotdeauna recu- 
noscuțî ca buni comercianți. Ei 
știau — ca să spun așa — să scoată 
bani și din piatr-ă seacă. Atunci 
bum să nu scoată bani pe produse 
bune ? Activitatea unei agenții, a 
unei întreprinderi de comerț exte
rior’ nu trebuie să se reducă la a 
vinde cu orice preț și in orice îm
prejurări. Modul în care proce
dează comerciantul, lucrătorul din 
comerțul exterior, are' un rol de 
mare importanță în obținerea unui 
preț bun pe produsul exportat 
Studiind atent conjunctura econo
mici internațională, cerințele și 
tendințele-diferitelor piețe, el tre
buie să știe cînd să vîndă și cum 
să vîndă. In același timp este ne
cesar să atragem atenția că în 
unele întreprinderi de comerț ex
terior de la noi se manifestă încă 
o atitudine ușuratică, se mai în ti 1- 
nesc multă lăudăroșenie și vorbă
rie și chiar o slabă vigilență în ce 
privește problemele de serviciu. 
Trebuie pus capăt cu hotărîre unor 
asemenea stări de lucruri în între
prinderile de comerț exterior ! Im
portul și exportul sînt o problemă 
de secret comercial, deci de secret 
de stat și trebuie tratate ca atare !

Să fie clar că atunci cînd vorbim 
de eficiență economică — fără a 
neglija că pe primul plan trebuie
(Continuare In pag. a IlI-a)

Fiecare porțiune de teren trebuie cultivată

Adevăratul gospodar socotește: DE AICI UN AU
DE COID A1IUI-SI HECTARELE SE ADINA...
La indicația conducerii partidului de a folosi toate suprafețele de 

pămint, comitetele județene de partid și consiliile populare au între
prins ample acțiuni pentru identificarea terenurilor necultivate. Ime
diat au fost luate măsuri ca terenurile dintre construcțiile agrozooteh
nice. din jurul gospodăriilor personale ale membrilor cooperatori, din 
vetrele satelor să fie insămintate. Ici și colo se mai văd însă „bucă
țele" de pămint nelucrat si unde buruienile cresc in voie. Ce se între
prinde pentru ca nici o palmă de pămint să nu rămină necultivată ? 
Iată concluziile desprinse cu prilejul unui raid-anchetă efectuat in 
județele Mehedinți, Dolj și Brăila.

La scurt timp duDă Conferința pe 
iară a cadrelor de conducere din 
agricultură, biroul Comitetului jude
țean de partid MEHEDINȚI a stabi
lit un plan de măsuri in vederea 
punerii in valoare a acelor terenuri 
care, dintr-un motiv' sau altul, au 
fost scoase din circuitul agricol. Sub 
deviza „nici o palmă de pămint să 
nu rămină necultivată". s-au declan
șat ample acțiuni de masă in care 
sînt angajați mii de cooperatori, 
specialiști. Cele trei cooperative agri
cole din comuna Prunișor dispun de 
multe terenuri situate in pantă. Din 
cauză că nu se puteau mecaniza lu- 

• crările de întreținere, s-a renunțat 
la cultivarea lor, fiind invadate de 
mărăcini. Pentru reciștigarea acestor 
terenuri au fost organizate adevărate 
șantiere unde au lucrat zilnic, in 
medie, peste 3 500 de cooperatori, 
tinc-rj și virstnici. La cooperativa a- 
gricole din Fintlna Domnească, de 
exemplu, prin lucrări de combatere 
a eroziunii solului s-au redat in cir
cuitul agricol 63 ha teren. Buna 
gospodărire a pămintului a consti
tuit una din acțiunile care au stat 
mereu in atenția cooperatorilor din 
Greci. Aici, in numai cîteva săptâ- 
mlni. mărăcinii și arbuștii au fost 
defrișați, s-a nivelat terenul pe o su
prafață de 30 ha care a fost plan
tată cu nuci.

în cooperativele agricole din Cor- 
cova, Broșteni, Căzâneșli, Jirov, Bi- 
cleș. Tirana, Breznița de Motru și 
alte unități din zona cblin^ră a jude
țului. unde acțiunile de masă au 
continuat săptămini in șir. lucrln- 
du-se intens zi de zi ca pc niște 
adevărate șantiere, au fos: redate in 
circuitul agricol peste 1 000 ha teren. 
Numai in perimetrul sectoarelor zoo
tehnice ale unităților agricole, ca și 
al construcțiilor administrative din 
raza comunei »-au mal descoperit 

aproape 400 ha care s-au insămințat 
cu furaje și legume. Pină la această 
dată, in județul Mehedinți au fost 
redate in circuitul agricol peste 
2 200 ha teren.

Pentru a spori suprafața agricolă 
cultivată, in județul DOLJ s-a acțio
nat in două direcții. Au fost introduse 
in cultură multe terenuri situate de-a 
lungul drumurilor, liniilor ferate, 
canalelor de irigații sau digurilor, 
cele din centrele gospodărești ale 
unităților agricole și din preajma 
sectoarelor zootehnice. Totodată, s-a 
stabilit să se redea, in acest an, cir
cuitului productiv 1 710 ha prin defri
șarea viilor hibride slab ^productive, 
situate in parcele mici, pe terenuri 
mecanizabile, 448 ha prin defrișarea 
terenurilor cu mărăcinișuri și tufări
șuri și 450 ha prin cultivarea terenu
rilor aflate in incinta sectoarelor 
zootehnice, obiectiv care a și fost 
realizat. Pină in prezent, 8-au ciști- 
gat pentru producția agricolă peste 
1 700 ho.

Mergind de la Craiova înspre 
localitățile Calafat, Amăraști, Dăbu- 
leni, Slatina, Vinju Mare, Filiași 
și altele, se poate vedea cum 
au fost arate toate terenurile 
pină la marginea drumului, iar 
drumurile de acces in cimp au fost 
delimitate de brazde la o lățime 
maximă de 4 metri. Asemenea ima- 
rini se pot intilni in multe alte uni
tăți agricole. Totuși, in alte locuri nu 
s-a Înțeles necesitatea de a se cul
tiva» fiecare palmă de pămint. îm
preună cu tov. Victor Dumitrescu,- 
directorul Oficiului județean de ca
dastru și organizarea teritoriului, am 
parcurs terenurile cooperativelor a- 
gricole Căciulatu și Terpezița. Pe te
renurile cooperativelor agricole Că
ciulatu, toate suprafețele, oriclt de 
mici, au fost insămințate. Lanurile 
sint bine încheiate fi toate drumurile 

au fost îngustate la cel mult 4 me
tri. Astfel stau lucrurile la Terpe
zița. Dacă ia șosea lanurile au fost 
frumos aranjate, in schimb, cum in
tri 2—3 km pe cimp, imaginea se 
schimbă radical. Drumurile sint largi, 
parcelele fac bucle la colțuri și chiar 
am găsit terenuri — circa 25 ha — 
perfect mecanizabile. care nu au fost 
arate șl nici insămințate. într-un cu- 
vînt, risipă de pămint.

în raidul nostru am întîlnit și un 
alt aspect. Față de suprafața arabilă 
care este înregistrată la Ministerul 
Agriculturii, in județul Dolj nu se 
regăsesc circa 3 000 de hectare. Cum 
de a scăzut suprafața arabilă cînd. 
an de an, au fost redate circuitului 
agricol mii de hectare ? Există o ex
plicație. în multe cazuri, deși se 
execută lucrări prin care cresc su
prafețele arabile, acestea nu sint de
clarate și înregistrate in planurile de 
producție. Bunăoară, la cooperativa 
agricolă Predești, in ultimii 3 ani 
au fost redate circuitului productiv, 
prin defrișări de vil bătrine. des
ființări de drumuri sau desțeleniri 
circa 20 ha de teren. Totuși, consul- 
tind planul de producție al coope
rativei din perioada 1971—1974, reie
se că aceste terenuri nu au fost tre
cute la suprafața arabilă, nefiind 
declarate la direcția agricolă. La fel 
stau lucrurile in mu'te cooperative 
agricole din raza consiliului inter- 
cooperatist Plopșor. Iată de ce este 
nevoie ca toate terenurile care se 
dau in circuitul productiv, din alte 
categorii de folosință să fie trecute 
in planul de producție a unităților 
agricole și să se insămințeze pinâ la 
ultimul hectar.

Un bun exemplu il oferă județul 
BRĂILA, unde se folosește fiecare 
petic de pămint din vatra satelor. Coo
peratorul Stan Gh. Lupii, din satul 
Oancea, cultivă, pină la ultimul me
tru. terenul din jurul casei. Printre 
cei 12 pomi fructiferi a semănat do- 
vleci. iar printre cei 250 butuci de vie 
— sfeclă furajeră. în Jocurile mai um
broase a p’antat căpșuni. Cu nutre
țurile obținute crește două vaci, 
contractind cu statul 2 000 litri de 
lapte și cite 50—60 de păsări anual. 
Legumele produse de el nu numai 
că ii ajung pentru consumul fami
liei, ci are și un surplus pe care-1 

valorifică pe piață. Priceperea și 
vrednicia sa ii aduc anual un venit 
din gospodărie proprie de 12 000— 
15 000 lei. De altfel, toate cele 228 
familii din sat folosesc judicios te
renul din curți. Doar cile o cărăruie 
îngustă din beton este lăsată ca loc 
de trecere către casele mari, fru
moase, restul fiind cultivat cu 
migală. Este explicabil de cc fie
care familie valorifică, anual, canti
tăți însemnate de ceapă, cartofi și 
alte produse.

în toate comunele și satele din 
raza consiliului intercooperatist Ro- 
manu, terenurile din jurul caselor 
sint folosite gospodărește. La Sih- 
leanu, Pitulați, Scorțaru-Nou, Cotu- 

I Lung ori Siliștea, am întîlnit oameni 
care după ce terminau munca in 
cooperativa agricolă continuau să 
lucreze pe lotul aflat în jurul casei. 
„Cel care așteaptă să cumpete le
gume de la chioșc sau brinză de la 
magazine se face de ris in satul in 
care trăiește'1 — spunea Ioana Dra- 
gomir, cooperatoare fruntașă din 
Pitulați. împreună cu soțul, ?“ful 
unei echipe legumicole, ea fertili
zează terenul cu mraniță. După 
cartofii timpurii seamănă porumb 
furajer. De la riul Buzău, aflat in 
apropiere, ei au săpat un canal prin 
care este adusă apa pentru udarea 
terenului. Anul trecut această fa
milie a vindut statului 70 păsări, 3 
miei, un vițel ingrășat, peste 1000 
de ouă, salată, ridichi, verdețuri și 
altele.

Din raidul nostru am desprins 
multe exemple pozitive, dar și ca
zuri care ilustrează că nu peste tot 
s-a înțeles necesitatea de a se cul
tiva toate terenurile, oricit de mici 
ar fi. Este in interesul economiei 
tării, al unităților agricole, al tu
turor locuitorilor de la sate ca, in 
această primăvară, nici o palmă de 
pămint să nu rămînă necultivată — 
și pentru aceasta au datoria să ac
ționeze ferm consiliile populare și 
comitetele comunale de partid.

Virgil TATARU 
Aurel PAPADIUC 
Valerlu STOIU

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii Combinatului de prelu
crare a lemnului din Bacău, 
autorii inițiativei „Din aceeași 
cantitate de materii prime și 
materiale, mai multe produse 
finite", s-au angajat să econo
misească o cantitate de material 
lemnos djn care se pot realiza 
circa 1 000 garnituri de mobilă. 
Rezultatele obținute pină acum 
dovedesc că angajamentul va 
fi respectat întocmai. Pentru că 
numai in primul trimestru al 
anului au fost economisiți pes
te 550 mc dc lemn. O sursă im
portantă șl permanentă de rea-

Imagine a Combinatului de prelucrare a lemnului din Bacdu

LA C. P. L. BACAU

1000 garnituri de mobilă din lemn economisit
lizare a acestor economii o con
stituie reproiectarea prdduselor 
și folosirea pe scară tot mai 
largă a înlocuitorilor de lemn. 
Numai in ultima vreme au fost 
reoroiectate și Introduse in fa
bricație peste 20 modele de mo
bilă, intre care o garnitură 
pentru sufragerie compusă din 
9 piese, garniturile de mobilă 
pentru hol „Orion" și „Delta" 
și o garnitură pentru cameră 
de zi, destinată copiilor. Aces
tora li se adaugă 9 noi tipuri 
de case prefabricate.

Paralel cu preocuparea pen
tru economisirea lemnului, in

combinat se acordă o atenție 
deosebită reducerii consumului 
specific la toate celelalte ma
terii prime și materiale. La 
propunerea unor tehnicieni și 
ingineri, s-a trecut la folosirea 
în tapițerie a deșeurilor de po- 
liuretan, care pină nu demult 
se aruncau. Ca urmare, de la 
începutul anului și pină acum 
s-au economisit materiale in 
valoare de 30 000 lei, iar pină 
la finele anului se prevede rea
lizarea unei economii de peste 250 000 lei. P

Cheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii'
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' să stea preocuparea de a produce 
mărfuri și sortimente de înaltă 
tehnicitate și calitate — avem în 
vedere și felul cum se face vînza- 
rea, exportul. In această privință 
Ministerul Comerțului Exterior, 
întreprinderile de comerț exterior, 
toate ministerele — pentru că toa
te se ocupă astăzi de comerțul 
exterior — au o răspundere deose
bit de mare. O eficiență scăzută a 
activității de comerț exterior are 
repercusiuni serioase asupra dez
voltării generale a economiei, duce 
pînâ la urmă la diminuarea veni
tului național, deci a mijloacelor 
necesare ridicării bunăstării între
gului popor. Eficiența comerțu
lui exterior depinde de prețu
rile la care sînt vîndute produ
sele noastre pe piețele străine, 
precum și de prețul la care cum
păram produsele străine. De 
multe ori nu se caută piața cea 
mai ieftină, se cumpără de unde 
se nimerește. Problema prețurilor 
la import și export este o pro
blemă centrală a eficienței comer
țului exterior. Ministerul Co
merțului, celelalte ministere, or
ganizațiile și întreprinderile de co
merț exterior poartă întreaga răs
pundere pentru lipsurile ce se ma
nifestă în această privință, lor le 
incumbă, deci, și luarea măsurilor 
de remediere.

Nu trebuie să comparăm comer
țul exterior cu relațiile comerciale 
din țară. Sînt două lucruri funda
mental deosebite. Pe piața mon
dială acționează principiul concu
renței și trebuie să acționăm ca 
atare. Să facem totul pentru a asi
gura vînzarea la prețuri echitabile 
a produselor românești și pentru 
a importa, de asemenea, in condi
ții avantajoase, echitabile.

Ministerul Comerțului Exterior 
nu a folosit în suficientă măsură 
drepturile ce i s-au acordat prin 
lege, răspunderile încredințate, 
pentru exercitarea unui control te
meinic. unitar in desfășurarea ac
tivității de comerț exterior. Am 
luat o serie de măsuri de îmbu
nătățire a situației. Cum am spus 
încă de la început, s-au obținut 
unele realizări, dar nu putem fi 
încă pe deplin mulțumiți. Măsu
rile de descentralizare a comerțu
lui exterior, trecerea răspunderilor 
asi^ra unor ministere, centrale, 
întreprinderi au fost în general 
bune ; pe parcurs însă aceste mă
suri s-au denaturat. S-a înțeles că 
răspunderea întreprinderii și a 
centralei pentru comerțul exterior 
înseamnă nu răspunderea condu
cerii întreprinderii, a conducerii 
centralei, ci erearea unor organis
me aparte, care, în fapt, nici nu 
sînt în suficientă măsură conduse 
și îndrumate de organismele res
pective. Cînd vorbim de răspun
derea întreprinderii și a centralei 
pentru comerțul exterior avem în 
vedere că consiliul de conducere, 
comitetul oamenilor muncii trebuie 
să se preocupe de fabricarea și 
controlul producției necesare ex
portului șl de urmărirea pînă la 
capăt a valorificării ei. Aceasta 
nu înseamnă că fiecare întreprin
dere trebuie să-și trimită repre
zentanții în străinătate. Realizarea 
răspunderii în asigurarea produc
ției pentru export și urmărirea 
desfacerii acesteia nu înseamnă 
crearea unei puzderii de organis
me care să se concureze pe piața 
internațională. Dimpotrivă, a- 
ceasta înseamnă îndrumare și 
coordonare unitară, sub con
trolul Ministerului de Comerț 
Exterior, al celorlalte minis
tere, realizarea activității de co
merț exterior într-o formă cit mai 
concentrată. Consider că din a- 
cest punct de vedere s-au comis 
unele greșeli, unele abateri de la 
orientarea pe care am dat-o și tre
buie aduse corectivele corespunză
toare.

Ținînd seama de marile sarcini 
ce stau în viitor în fața organiza
țiilor de comerț exterior, de lip
surile la care m-am referit, se 
impune să precizăm mai bine — 
dacă cumva lucrurile nu sînt încă 
suficient de clare — răspunderile 
întreprinderilor și centralelor. A- 
cestea poartă în continuare întrea
ga răspundere pentru producția 
de export, care trebuie inclusă !n 
plan. într-un capitol separat, și 
urmărită în mod distinct în ca
drul întreprinderii sau cenLralei. 

întreprinderea și centrala, inclusiv 
.ultimul muncitor, au îndatorirea 
să cunoască cerințele de calitate și 
prețul la care trebuie vîndute pro
dusele. Deci, întreprinderea, cen
trala, unitățile care produc pentru 
export poartă întreaga răspundere 
pentru asigurarea producției și ur
mărirea ci pînă la desfacere. în ce 
privește încheierea contractului și 
desfacerea produselor în afară, 
trebuie mers la concentrarea uni
tăților de comerț exterior, care 
astăzi sînt prea numeroase. De alt
fel am și discutat aceasta proble
mă zilele trecute. Avem în vedere 
o reducere substanțială a numă
rului acestor unități — în jur de 
40 la suta — o mai mare' concen
trare a lor.

Trebuie, de asemenea, să preci
zăm mai bine rolul întreprinderi
lor de comerț exterior, răspunde
rile ce revin acestora atît în valo
rificarea corespunzătoare a produ
selor românești, cît și în importul 
echitabil și avantajos al produse
lor de care avem nevoie. In aceas
tă privință ministerele continuă să 
poarte răspundere — fiecare in do
meniul său de activitate. Fiecare 
minister, chiar dacă nu are in sub
ordine directă întreprinderi de co
merț exterior, are un departament 
de comerț exterior. El răspunde de 
realizarea producției pentru ex
port, precum și de buna valorifi
care a acesteia pe piața mondială. 
Nimeni nu are dreptul să_ spună : 
„am dat producția, nu mă“mai in
teresează !“. Din acest punct de 
vedere vreau să existe denlină cla
ritate ! La rindul său, Ministerul 
Comerțului Exterior, căruia se pro
pune să i se dea în subordine un 
număr mai mare de întreprinderi 
de comerț exterior — desigur cea 
mai mare parte a acestora vor ră- 
mine în continuare la ministere
— poartă răspunderea în fața par
tidului și statului pentru felul cum 
se desfășoară întreaga activita
te de comerț exterior. Aceas
ta este, de altfel, înscris clar 
în Legea comerțului exterior ; nu 
este ceva nou. Subliniez însă aceas
tă idee pentru că Ministerul Co
merțului Exterior nu și-a făcut — 
menționez a treia oară acest lucru
— cum trebuie datoria în exerci
tarea controlului ferm asupra co
merțului exterior, cedînd uneori 
la anumite insistențe manifestate 
de ministere și centrale. Dubla 
subordonare a întreprinderilor — 
așa cum am înțeles-o de la început 
și doresc să o reamintesc din nou
— înseamnă că Ministerul Co
merțului Exterior exercită contro
lul asupra tuturor întreprinderilor 
de comerț exterior, că directorii 
generali, directorii, toate organele 
de conducere sînt obligate să ra
porteze Ministerului de Comerț 
Exterior despre activitatea de co
merț exterior. Nimeni nu poate 
spune : „eu raportez numai minis
terului de care aparțin". Dubla 
subordonare înseamnă obligația de 
a raporta, de a cere sfatul și de a 
aplica directivele Ministerului Co
merțului Exterior. Subliniez aceas
ta pentru că din discuții am' ră
mas cu Impresia că în practică lu
crurile nu stau așa. Mi s-a spus
— nu știu dacă e un fenomen mai 
frecvent, mai general — că unii 
tovarăși, Inclusiv directori de în
treprinderi de comerț exterior, se 
tem să informeze Ministerul Co
merțului Exterior despre neajun
surile în munca de comerț exteri; 
or ale ministerelor din care fac 
parte. Ce fel de atitudine este a- 
ceasta ? Fiecare este un activist de 
partid și de stat I Se supără sau 
nu se supără ministrul, este o o- 
bligație legală, o îndatorire ca Mi
nisterul Comerțului Exterior să fie 
informat despre situația existentă 
in acest domeniu în fiecare minisr 
ter. Atunci cînd apar neajunsuri 
trebuie informat obligatoriu orga
nul in a cărui dublă subordonare 
ești ; acest lucru este înscris în 
lege. Eu văd .aici și o lipsă de au
toritate a Ministerului de Comerț 
Exterior, care s-a împăcat cu a- 
ceastă stare de lucruri, nu și-a fă
cut simțită prezența, nu s-a im
pus cu toată fermitatea, neîndepli
nind prevederile legale în această 
privință. Cred că ceea ce am spus 
e clar și nu trebuie să mai insist !

S-a vorbit puțin astăzi de răs
punderile sectorului financiar-ban- 
car, de roiul Ministerului de Fi
nanțe și al băncilor în creșterea 
eficienței economice a comerțului 

nostru exterior. Pînă la urmă, orice 
activitate de comerț exterior, ca 
de altfel orice activitate economi
că, se concentrează în expresia sa 
financiară sau bănească. In veni
tul. național, în buget, comparînd 
ceea ce am cheltuit cu ceea ce am 
încasat, se reflectă faptul dacă o 
activitate este bună sau nu. In 
Legea comerțului exterior — dacă 
îmi aduc bine aminte — se 
vorbește de răspunderea Minis
terului de Finanțe și a băncilor. 
In Legea financiară aceste lucruri 
sînt și mai detaliate. Dar trebuie 
să spun deschis că nu putem fi pe 
depiin mulțumiți de felul cum Mi
nisterul de Finanțe și băncile își 
îndeplinesc obligațiile în această 
privință. Ele au sarcina să facă 
controlul la leu asupra întregii, ac
tivități de import-export. Ministe
rul de Finanțe, băncile, organele 
financiare au obligația controlului 
zilnic, făcut ceas de ceas, precum 
și datoria de a opri acțiunile neefi
ciente. Acestea sînt drepturi și 
obligații prevăzute în lege. Este 
necesar să punem ordine desăvîr- 
șită în această privință. Există or
gane financiare în întreprinderi, 
în centrale, în organizațiile de co
merț exterior, care au răspundere 
financiară, inclusiv drepturi și 
obligații de control. în fiecare mi
nister există direcții financiare, al 
căror rol este de a exercita contro
lul activității, de a asigura eficiența 
financiară, nu doar de a finanța 
plata ; pentru aceasta nu e nevoie 
să avem o direcție financiară sau 
de contabilitate. Asigurarea efi
cienței activității economice — iată 
rolul principal al acestor direcții. 
Numai pentru a face plățile nu se 
justifică direcțiile financiare în mi
nistere, serviciile în centrale și în
treprinderi. Or, aceste organisme 
nu își fac pe deplin datoria — și 
aceasta pentru că nici Ministerul, 
de Finanțe nu înțelege suficient 
marea răspundere pe care o are 
asupra vieții economice, a activi
tății financiare, reducînd aproape 
totul la încasarea și centralizarea 
veniturilor ce se depun la bancă. 
O să avem în curînd o consfătuire 
cu cei ca lucrează în domeniul fi
nanțelor. Vreau să spun însă, de 
pe acum, că nu putem accepta și 
tolera continuarea stărilor de lu
cruri actuale din acest domeniu da 
activitate. Problema eficienței ac
tivității de comerț exterior trebuie 
să stea ca o problemă centrală, de 
zi cu zi, de ceas de ceas, în fața 
Ministerului Finanțelor, a bănci
lor, a tuturor organelor financiare !

Am insistat asupra acestor as
pecte ale modului în care se desfă
șoară activitatea organelor noastre 
economice și a instituțiilor specia
lizate in domeniul importului șl 
exportului, în dorința de a clarifica 
o serie de probleme esențiale ale 
muncii lor șl de a determina lua
rea unor măsuri hotărîte pentru 
creșterea eficienței relațiilor noas
tre comerciale externe, astfel in
cit comerțul exterior să aducă o 
contribuție tot mai mare la dez
voltarea economică și socială a ță
rii noastre, la ridicarea nivelului 
de viață al poporului, la progre
sul și prosperitatea României so
cialiste. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

Doresc în continuare să mă re
fer la problemele legate de reali
zarea cooperării în producție cu 
alte țări. Cu toții știm că dezvol
tarea economiei naționale în ritm 
intens, precum și extinderea acti
vității economice internaționale 
depind nu numai de exportul șl 
importul obișnuit de mărfuri, ci și 
de trecerea la noi forme de relații, 
de desfășurare a cooperării in pro
ducție — tot mai importantă atît 
în relațiile cu țările socialiste, cît 
și cu celelalte state. In această 
privință avem o serie de hotăriri, 
de programe ; din păcate, pentru 
realizarea lor s-a făcut încă puțin. 
Am creat o serie de societăți mix
te — unele din ele au dat rezul
tate, altele, mai cu seamă cele cu 
activitate comercială, nu sînt pe 
deplin mulțumitoare. Este necesar 
ca și în acest domeniu să, aducem 
mai multă claritate, să introducem 
mai multă ordine. Se poate spune 
că In ce privește societățile mixte 
de producție, în legislația noastră 
există prevederi bune. Aceste so
cietăți sînt create cu foarte mare 
atenție, urmârindu-se asigurarea 

unei eficlențe corespunzătoare. în 
ce privește societățile mixte co
merciale, mi se pare că — mai cu 
seamă în cazul celor create mai 
de mult — nu toate și-au dovedit 
eficacitatea. Este necesar ca aceste 
societăți să fie restructurate. La 
unele trebuie să renunțăm, iar pe 
altele să le transformăm în socie
tăți comerciale viabile. Am anali- 

' zat acum două zile aceste probleme 
la comisia de partid a cooperării 
internaționale și am stabilit un șir 
de măsuri ce urmează să fie dis
cutate în conducerile ministerelor. 
Cred că va trebui să renunțăm la 
orientarea de pînă acum de a crea 
societăți mixte comerciale cu pro
fil îngust. De ce, de exemplu, dacă 
avem o societate chimică în stră
inătate, aceasta nu poate vinde și 
alte produse ?

Am trimis pe unii să vîndă în
grășăminte, pe alții să vîndă fibre, 
pe alții tractoare, pe alții aparate 
de radio. Oare nu putem crea so
cietăți comerciale cărora să le dăm 
sarcina de a vinde o gamă cît mai 
largă de produse ? Avînd un profil 
mai larg, ele vor avea și o altă 
perspectivă și alte posibilități de a 
acționa. Desigur, aceasta presupu
ne în primul rînd să analizăm 
condițiile pieței, pentru a vedea 
dacă produsele noastre sînt cu a- 
devărat necesare și apoi să organi
zăm societăți, să trimitem oamenii 
să facă comerț. Am în fredere să 
trimitem oameni realmente pri- 
cepuți, nu ps cei care au sprijin în 
minister. Ia direcțiile de personal 
sau în altă parte. (Animație, aplau
ze). Nu am .creat aceste societăți 
pentru a-i plasa pe cei ce doresc 
să trăiască în străinătate 1 (Vii 
aplauze), Trebuie să trimitem oa
meni hotărîți să servească intere
sele economiei, ale poporului ro
mân, oameni care știu, în același 
timp, • să facă comerț ! Comerțul 
este o specialitate, el nu poate fi 
practicat decit de persoane care 
au competența necesară și cărora 
Ie place să desfășoare această acti
vitate. Trebuie să alegem bine oa
menii pentru această muncă, nu 
să-i luăm la întimplare.

Ținînd seama de cerințele co
operării în producție, am luat mă
suri de creare a unor organisme 
speciale ; cred însă că și aici tre
buie să introducem mai multă 
claritate. Răspunderea pentru co
operare trebuie să o aibă consi
liul de conducere al ministerului, 
al centralei și nu un organism 
sau un aparat aparte. Analiza ac
tivității de cooperare — comer
cială și în producție — trebuie fă
cută de conducerea ministerului 
și a centralei.

în ce privâște organizațiile de 
comerț exterior, cred că ele tre
buie să fie angajate direct în pro
blemele de cooperare internaționa
lă. Pentru aceasta nu trebuie să 
mai facem alte organisme. De ce 
organizația care se ocupă de im
portul utilajului complex la chi
mie nu se poate ocupa și de ex
portul utilajului chimic complex? 
Dacă știe să ceară, ea trebuie să 
știe și să ofere. Apare necesar ca 
în întreprinderile de comerț ex
terior să se treacă și la activita
tea de cooperare în producție. Se 
va realiza astfel o mai bună le
gătură între import și export. Ace
lași lucru este valabil și pentru 
Ministerul Comerțului Exterior, 
care, de altfel, a și primit această 
sarcină. El va trebui să ia toate 
măsurile pentru a asigura organi
zarea’ și îndrumarea corespunză
toare a activității de cooperare in
ternațională în producție, pentru 
care poartă răspunderea princi
pală.

Se impune să ne gîndim la o 
mai bună îndrumare și condupere 
a societăților mixte, și din țară, 
dar mai cu seamă din străinătate. 
Aceste societăți au început să se 
înmulțească, iar în viitor numărul 
lor va crește și mai mult. Este ne
cesar ca în cadrul planului fiecă
rui minister să existe un capitol 
distinct privind cooperarea inter
națională. Să urmărim cooperarea 
în străinătate așa cum urmărim 
producția întreprinderilor proprii 
din țară. Desigur, să avem grijă 
ca partea de producție ce revine 
României să vină în țară și să fie 
folosită în mod corespunzător. A- 
celași lucru trebuie făcut șl din 
punct de vedere financiar, al chel

tuielilor angajate de societățile 
mixte. în cazul în care se propun 
cheltuieli prea mari trebuie să in
tervenim. Reprezentanții noștri nu 
trebuie să admită cheltuieli ce de
pășesc posibilitățile — așa cum s-a 
întîmplat în unele cazuri. Ei tre
buie să asigure încasarea venituri
lor, a beneficiilor, în raport cu în
țelegerile pe baza cărora s-a creat 
societatea mixtă și cu partea de 
capital pe care o deținem în între
prinderea respectivă. Toate aceste 
venituri trebuie înscrise într-un ca
pitol separat în bugetul de stat și 
urmărite ca și cele din țară, pen
tru ca ele fac parte din produsul 
social, din venitul nostru național, 
în felul acesta concepem activita
tea de cooperare internațională, 
activitatea societăților mixte de 
orice fel, atît din străinătate, cît și 
din țară.

Doresc să atrag încă o dată aten
ția asupra necesității extinderii șl 
concretizării mai bune a cooperă
rii în producție cu țările socialiste. 
Avem în vedere ca, în cursul aces
tui an, să trecem de la liste de 
probleme la realizarea unor coope
rări concrete în producție, contri
buind în felul acesta la realizarea 
„Programului complex", la adopta
rea căruia am participat în 
C.A.E.R., la dezvoltarea colaborării 
economice, inclusiv a cooperării în 
producție a țărilor socialiste. Să 
acționăm pentru formarea de so
cietăți mixte,• bazate pe principiile 
egalității și avantajului reciproc, în ; 
sensul înscris în „Programul com
plex", astfel ca ele să contribuie 
la progresul fiecărei țări socialiste, 
la accelerarea procesului de egali
zare a nivelului de dezvoltare eco
nomică a țărilor socialiste — una 
din condițiile principale ale afir
mării superiorității socialismului în 
fiecare țară și pe plan internațio-* 
nai. De asemenea, va trebui să 
dezvoltăm cooperarea și cu țările 
socialiste care nu sînt membre ale 
C.A.E.R, să ne preocupăm de reali
zarea unor acțiuni concrete de coo
perare care să ducă la extinderea 
relațiilor noastre și să contribuie 
la consolidarea dezvoltării socia
liste din fiecare țară, la afirmarea 
forței socialismului pe plan mon
dial.

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm cooperării cu țările în 
curs de dezvoltare. Avem începu
turi bune în această privință care 
trebuie continuate cu fermitate. 
Realizarea în bune condiții a so
cietăților mixte, a înțelegerilor de 
cooperare încheiate, trecerea la 
desfășurarea unor noi acțiuni în 
diferite domenii au o mare impor
tanță economică atît pentru Româ
nia cît și pentru țările respective, 
contribuind la mersul lor mai ra
pid înainte pe calea dezvoltării 
economico-sociale independente. A- 
ceasta are și o mare importanță 
politică pentru afirmarea principii
lor și relațiilor noi pe arena mon
dială, pentru instaurarea unor ra
porturi de echitate între statele 
lumii.

Vom continua sâ extindem rela
țiile de cooperare cu țările capita
liste dezvoltate, inclusiv în dome
niul creării de societăți mixte în 
România, în condițiile prevăzute 
de lege. Aceasta permite o inten
sificare a participării la diviziu
nea internațională a muncii, acce
sul mai rapid la tehnica și tehno
logia avansată și, totodată, se în
scrie în politica generală de pro
movare a relațiilor de colaborare 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială. Sîntem intere
sați să luăm parte tot mai activă 
la diviziunea internațională a 
muncii, să intensificăm participa
rea la dezvoltarea colaborării teh- 
nico-ștlințifice, la revoluția tehni- 
co-științifică, actuală, care are un 
rol hotărîtor în progresul fiecărei 
țări, în dezvoltarea civilizației 
mondiale. Sîntem membri ai mul
tor organisme economice interna
ționale ; va trebui să ne preocu
păm de participarea mai activă la 
activitatea lor, contribuind, în ca
drul acestor organisme internațio
nale— financiare, economice, inclu
siv în cadrul organismelor econo
mice ale O.N.U., — la soluționarea 
complexelor probleme economice 
și monetare actuale. Știți foarte 
bine că apar o serie de greutăți 
în dezvoltarea relațiilor economice 
internaționale ; contribuția la so
luționarea corespunzătoare a a

cestor probleme, in interesul tu
turor statelor, este o necesitate 
pentru țara noastră. Trebuie să a- 
vem permanent în vedere că eco
nomia mondială devine tot mal 
interdependentă. Greutățile, dis
proporțiile care apar într-o par
te sau alta a lumii au, pînă 
la urmă, repercusiuni — mai 
mari sau mai mici — asupra 
tuturor statelor. De altfel, criza 
financiară, mai bine-zis criza mo
netară, influențează relațiile eco
nomice internaționale. Criza de 
materii prime, criza de energie au, 
de asemenea, repercusiuni asupra 
tuturor statelor, asupra raporturi
lor economice actuale în general, 
raporturi ce se mai caracterizează 
încă prin inechitate ; ele influen
țează asupra bunei desfășurări a 
întregii activități economice inter
naționale.

Știm bine că actuala situație e- 
conomică mondială, inclusiv criza 
monetară și de materii prime, își 
au rădăcinile în politica imperia
listă, colonialistă și neocolonia- 
listă, în raporturile economice de 
inechitate și inegalitate de.pînă a- 
cum. Tocmai de aceea se impune 
să participăm activ la eforturile 
pentru lichidarea acestor stări de 
lucruri anacronice, pentru a con
tribui la găsirea unor soluții care 
să țină seama de interesele tuturor 
statelor.

Este, de asemenea, evident că 
Împărțirea lumii în blocuri econo
mice închisă, ridicarea a tot felul 
de restricții în calea dezvoltării 
relațiilor economice dintre state 
duc pînă la Urmă nu la soluțio
narea problemelor, la ușurarea 
situației statelor sau grupărilor 
respective, ci dimpotrivă -la a- 
gravarea situației economice in
ternaționale, inclusiv a statelor 
care fac parte din aceste grupări 
închise. Ultirriele evenimente din 
toamna anului trecut și din pri
măvara acestui an au demonstrat 
cu prisosință acest lucru. Viața a 
arătat că nici țările cele mai dez
voltate nu rămîn în afara greută
ților care apar în situația econo
mică internațională ; dimpotrivă, 
ele sînt lovite puternic de dere
glările și greutățile ce se ivesc în 
lume. Tocmai de aceea considerăm 
că trebuie acționat cu toată fer
mitatea pentru realizarea unei or
dini noi în relațiile internaționale, 
pentru așezarea relațiilor economi
ce dintre state pe principii de e- 
galitate, independență, neamestec 
în treburile interne, avantaj reci
proc, respectîndu-se dreptul fie
cărei națiuni de a fi stăpînă pe 
bogățiile naționale, de a le folosi 
corespunzător intereselor dezvoltă
rii economico-sociale de-sine-stă- 
tătoare, ridicării bunăstării pro
priului popor.

Sînt necesare raporturi econo
mice noi, echitabile, prețuri juste, 
stabilite pe baza noilor principii 
de relații între state, a legităților 
economice obiective, realizarea 
unui raport corespunzător între 
prețurile materiilor prime și cele 
ale produselor industriale care să 
favorizeze progresul mai accelerat 
al țărilor în curs de dezvoltare. 
Trebuie să fie clar că lichidarea 
subdezvoltării constituie o necesi
tate obiectivă pentru așezarea re
lațiilor din lume pe baze noi, 
pentru dezvoltarea mai armonioa
să a economiei mondiale, pentru 
înlăturarea unor fenomene de cri
ză care nu se pot soluționa în mod 
corespunzător atîta timp cît va 
continua împărțirea lumii în țări 
dezvoltate și țări subdezvoltate. 
Ținînd seama de aceste realități, 
noi considerăm că trebuie să luăm 
parte activă — și toate statele, in
diferent de mărimea lor, trebuie 
să participe activ — la soluționa
rea problemelor vieții internațio
nale, la lupta pentru realizarea 
unei ordini noi care să permită 
progresul fiecărei națiuni.

Fără îndoială că toate aceste 
transformări, succesele țărilor. în 
curs de dezvoltare, realizarea unor 
noi raporturi internaționale vor 
constitui un factor important in 
lupta pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună, pentru colaborare 
trainică și pace între toate popoa
rele lumii.

Stimați tovarăși,

Consfătuirea activului de bază 
din sectorul comerțului exterior a 
dezbătut un lung șir de probleme. 

S-au prezentat atît realizările, cît 
și neajunsurile, s-au făcut multe 
critici îndreptățite — deși ele nu 
au fost întotdeauna îndreptate spre 
direcția principală. S-a luat și po
ziție autocritică față de neajunsu
rile și lipsurile manifestate. Tre
buie să spun însă că nu putem fl 
pe deplin mulțumiți de felul cum 
unii tovarăși și-au analizat lipsu
rile și neajunsurile proprii. Sperăm 
că aceasta se va remedia în conti
nuare, în cadrul organizațiilor de 
partid, al adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, în discuțiile cu 
lucrătorii din toate compartimen
tele și organizațiile de comerț ex
terior.

S-au făcut o serie de propuneri, 
atît în plen, cît mai cu seamă în 
comisiile de lucru. Ele se impun a 
fi analizate cu seriozitate și răs
pundere, treeîndu-se pe baza lor 
la întocmirea unui program con
cret de măsuri în vederea lichidă
rii neajunsurilor, îmbunătățirii 
activității de comerț exterior, în
făptuirii în viață a sarcinilor puse 
de partid și guvern în fața tuturor 
organizațiilor și compartimentelor 
de comerț exterior.

Este necesar să se acționeze pen
tru creșterea spiritului de răspun
dere, pentru întărirea disciplinei șl 
sporirea operativității în activita
tea tuturor organismelor de comerț 
exterior. Consider că o atenție 
deosebită trebuie acordată măsuri-’ 
lor de ridicare a nivelului de cu
noștințe profesionale și politice al< 
lucrătorilor din comerțul exterior. 
Programul de reciclare stabilit de 
conducerea de partid și de stat tre
buie să se bucure de mai multă 
atenție, inclusiv măsurile pentru 
mai buna cunoaștere a problemelor 
legislației internaționale, a dreptu
lui comercial internațional, de care 
depinde desfășurarea în condiții 
corespunzătoare a activității de co
merț exterior. De altfel, se pare câ 
va fi necesar să revedem și să adu
cem îmbunătățiri felului în care se 
predau aceste discipline la Acade
mia de științe economice, inclusiv 
la cursurile speciale de pregătire a 
lucratorilor pentru comerțul exte
rior.

în acest an aniversăm trei de
cenii de la eliberarea țării de sub 
dominația hitleristă șl va avea loc 
al XI-lea Congres al partidului — 
evenimente de mare importanță în 
viața poporului nostru. Aș dori să 
exprim convingerea conducerii 
partidului și statului că, așa cum 
toți oamenii muncii acționează 
pentru a întîmpina aceste eveni
mente cu succese deosebite în rea
lizarea planului cincinal, și lucră
torii din unitățile comerțului exte
rior vor face totul pentru a-și în
deplini în mod exemplar sarcinii® 
de mare răspundere ce le revin. 
Sînt încredințat că ei vor asigura 
desfășurarea în cele mai bune con
diții a activității de comerț ex
terior, contribuind pe'această cal® 
la înfăptuirea cu succes a planului 
cincinal înainte de termen, la 
crearea condițiilor pentru trece
rea la realizarea cu succes a pre
vederilor viitorului cincinal. (A- 
plauzc puternice).

Este necesar ca organele și or
ganizațiile noastre de partid, co
mitetele județene și orășenești, 
organizațiile de partid din între
prinderile de comerț exterior să-și 
îndeplinească în bune condiții 
sarcinile pe care le au, pentru a 
contribui la îmbunătățirea rapidă 
a activității în acest important do
meniu economic. Doresc să ex
prim convingerea partidului, a 
conducerii de partid, că comitetele 
județene de partid, organizațiile 
de partid din unitățile comerțu
lui exterior își vor îndeplini cu 
cinste rolul de mare răspundere 
ce le revine în acest sector de ac
tivitate.

Cu această convingere, doresc 
să urez tuturor celor prezenți la 
această consfătuire, tuturor comu
niștilor și lucrătorilor din unită
țile și compartimentele de comerț 
exterior' succese tot mai mari în 
activitatea lor, multă sănătate și 
fericire !

(Aplauze puternice, îndelungate. 
Se scandează: „Ceaușescu—P.C.R.". 
Asistența ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu),
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I faptul] 
DIVERS!

I Unicate 
| din neolitic 
| la Dănești

IMai bine de .to d* ani din i 
viata lui. Costache Burag*, in- I 
vățâtor pensionar din Dânești- |

I Vaslui, s-a consacrat unei pa- . 
siunl : arheologia. Toate Încă- I 
per.le casei sale, transformau I 
intr-un veritabil muzeu. sint 1

I pline cu piese arheologice si de I 
etnografie. Printre ele. citeva I 
piese-unicat. din neolitic, sem- •

I ntficind cultul fertilității. Ușile I 
I casei-muzcu sint deschise in I 

permanentă pentru numeroșii | 
vizitatori din localitățile din .

Ijur, precum și pentru cercetă- I 
tori din toată Ura. Gazda e un I 
ghid ideal. totdeauna bucuros * 

j Prăbușit j 
i la volan

In centrul orașului Bistrița. I 
| in plină zi, un l.M.S. cu numâ- | 
. rul l-BN-1510 mergea in zig- . 

zag, stimind panică printre cc- I 
lelalte mașini și. mai ales, pnn- I 

' tre pietont. Conducătorul auto ’ 
l era prăbușit pe volan. ..Atac de 

cord" ! — a răcnit cineva. Cu o 
I prezență de spirit extraordina- 

rd, plutonierul de miliție Viorel 
Pop s-a repezit, riscindu-și via
ța. spre I.M.S.. s-a încleștat cu 

1 miinile de cauciucul de rezervă, 
apoi, din goana mașinii, a reu
șit si deschidă portiera, să in
tre in cabină și să frineze brusc. 
Omului de la volan, Vasilc Și- 
mon, i s-a acordat imediat pri
mul ajutor. Era ca un bolnav 
intrat in comă, Cind a fost tre
zit, s-a constatat cd nu suferi
se nici de atac de cord. Era 
beat criță. Cind și-a văzut is
prava, s-a „trezit" de-a bine- 
lea l

Fetița 
salvată

O fetiță, Dănuța, din satul I 
Saucenița (Botoșani), in vlrstă de 1 
numai doi ani, sc juca, nesu- I 
pravegheată. pe malul iazului I 
din apropiere. Un pas greșit și I 
fetița a căzut in apă. Părinții ■ 
se aflau pe cimp. Observînd in- I 
timplarea. Dumitru Nichita, elev I 
in clasa a Vil-a, a strigat după 
ajutor. A venit in grabă Gheor- 
ghiță Lișman, colegul lui și 

; fraiele Dănuței, care s-a arun
cat. imbrâcat cum era. in ap!ă, 

i reușind să-și scoată sora la li
man. In vreme ce tot el ii acor
da primul ajutor, Nichita a a- 
lergat să cheme „Salvarea". In I 
scurt timp, Dănuța a fost dusă I 
la spitalul din Dorohoi. Acum • 
se simte bine și... crește mare !

„Școala utilității cetățenești44
începe din anii de școală

rregitlre» tineretului 
pentru viată, pentru mun
că — principiu fundamen
tal înscris pc frontispiciul 
școlii românești — se rea
lizează astăzi pe multiple 
căi. Fiecare disciplină de 
studiu, fiecare activitate din 
programul școlar al elevi
lor. cu bogatele lor valen
țe educative, participă prin 
mijloace specifice la for
marea profilului moral-po
litic al cetățeanului de 
miine. Iar atunci cind n- 
ceastă influențare educati
vă depășește domeniul li
mitat al expozitivului, al 
transmiterii de noțiuni — 
evident, utile și necesare 
In procesul de formare a 
personalității — rezultatele 
sint remarcabile.

Cu cițiva ani in urmă, o 
deosebit de interesantă ini
țiativă pionierească făcea 
Înconjurul țării. Pionierii 
vilceni. Îndrumați cu pa
siune și competentă dc co- 
mandanții-instructori și de 
dascălii lor, organizau un 
fel de cooperativă 'agricolă 
de producție, la proporțiile 
virstei și puterii lor de 
muncă și de creație. Era o 
modalitate de a da un plus 
de interes și atractivitate 
unei activități înscrise in 
programul curent al șco
lii. in programul edu
cativ al organizației pio
nierilor — de a pregăti ti
neretul de la sate pentru 
munca in agricultură. Noul 
consta în faptul că școlarii 
și pionierii iși organizaseră 
activitatea practică pe lo
tul școlar după modelul și 
sistemul de conducere ale 
cooperativei agricole de 
producție din localitatea 
lor. Copiii iși asumaseră și 
îndeplineau cu toată se
riozitatea atribuții de pre
ședinte, inginer-șef, briga
dieri etc., aveau un plan 
de producție repartizat pe 
brigăzi și echipe, hotărau 
in adunarea generală tre
burile colectivei. Perma

nent. dar cu tactul peda
gogic și competenta didac
tică cuvenite, emu pre
zente îndrumarea și spri
jinul educatorilor comu
niști, ale specialiștilor din 
agricultură.

A trecut timpul, și as
tăzi există 3 107 asemenea 
microcooperative agricole 
colective, cu o suprafață de 
8 128 hectare — cam cit 
două dintre cele mal mari 
cooperative agricole din 
țari — din care fac 
parte peste 380 000 de 
pionieri și elevi. Mîndria 
cea mai mare a micilor a- 
gricultori este aceea de a 
fi realizat, de multe ori, 
pe loturile lor producții 
record, superioare celor din 
cooperativele agricole ale 
părinților lor. Ambiția cea 
mai fierbinte — de a crea 
noi soiuri de plante și ani
male, potrivite pentru zona 
lor. Mai importante decit 
acestea rămin însă uceni
cia cetățenească realizată 
de elevi, ucenicia de par
ticipant activi la organi
zarea șl rezolvarea trebu
rilor obștești, ucenicia la 
școala agriculturii socialis
te. Dintre primii mici 
cooperatori, unii sint as
tăzi elevi’ la licee agricole, 
alții lucrează direct pe o- 
goare, sint mecanizatori, 
alcgindu-și pentru tot res
tul vieții calea participării 
Ia realizarea recoltelor.

Extinderea acestei iniția
tive. a acestei forme deose
bit de eficiente de educație 
cetățenească in anii de 
școală, nu se oprește aici. 
După exemplul colegilor 
lor de la sate, elevii, 
uteciștii din orașe au fost 
ajutați să-și organizeze 
activitatea practică din 
unele ateliere-școală după 
modelul întreprinderilor e- 
conomice care patronează 
unitățile de învățămint 
Așa au luat ființă micro- 
intreprinderi școlare, de
ocamdată mai puține la nu

măr șt cu efective de elevi 
mai reduse, dar cu certe 
perspective de dezvoltare, 
marcate de participarea 
entuziastă, de Interesul spo
rit și dorința de lucru 
„după modelul celor mari" 
ale elevilor.

Am făcut cunoștință cu 
muncitorii, mai precis cu 
muncitoarele unei aseme
nea microintreprinderi. la 
Liceul din Covasna, orga
nizată după modelul sec
ției de producție a coope
rativei meșteșugărești „A- 
vintul" din localitate. „Pro
ducția" curentă — covoare 
persane, perdele și alte 
țesături — sc desfășoară 
pc bază de relații contrac
tuale și schimb de expe
riență cu unitatea tutelară. 
Conducătoarea microintre- 
prinde.rii — eleva Ivonne 
Oprișan, din anul II A — 
mi-a povestit cu multă 
bucurie despre citeva „suc
cese" ale colectivului lor 
de muncă : una dintre ele
ve reușește, de pe acum, 
să depășească norma obiș
nuită de lucru a muncitoa
relor de la „Avintul". 
„Fruntașele in producție" 
din școală s-au Încume
tat chiar la sfirșitul anului 
trecut să inițieze un con
curs pe meserie cu munci
toarele. Premiile II și III 
au fost cîștigate de eleve.

Chiar acolo unde nu 
s-au înființat asemenea mi
crointreprinderi ale elevilor, 
in unele ateliere-școală, unii 
profesori și maiștri, cu 
competență profesională și 
experiență pedagogică, en
tuziaști și cu spirit de 
răspundere în îndeplinirea 
misiunii lor de educatori, 
n-au pregetat să confere 
activității practice a elevi
lor, dincolo de aspectele 
tehnice, atribute de reală 
ucenicie cetățenească, de 
participare efectivă la or
ganizarea și conducerea 
producției, de realizare in 
mod responsabil a unor

produse de calitate, efi
ciente sub raport econo
mic etc.

Intr-un asemenea cadru 
apare firească opțiunea 
profesională șl de viață n 
multor elevi — opțiune In 
deplină cunoștință de cauză 
— care după terminarea 
cursurilor școlilor genera
le sau a celor liceale se 
Îndreaptă spre producție, 
spre meseriile și domeniile 
dc activitate In care s-au 
„exersat" in anii de școală, 
se încadrează cu convin
gere și entuziasm In viața 
dinamică, clocotitoare a co
lectivelor muncitorești. Se 
vădește astfel, o dată In 
plus, cit de harnici, con
știincioși, inimoși și inven
tivi sint copiii, tinerii, cînd 
11 se încredințează o res
ponsabilitate precisă, o acti
vitate interesantă și utilă, cu 
ce roade bogate se soldează 
procesul educativ condus 
cu competență și pasiune de 
profesori, de activiștii or- 
g.anizațiilor de tineret. De 
asemenea, se demonstrează 
că virsta nu este un impe
diment, ci dimpotrivă : din 
primii ani ai vieții lor, co
piii pot și trebuie deprinși 
cu munca, cu răspunderea 
de membri ai societății 
noastre; de la vîrsta cea 
mai fragedă bucuria par
ticipării nemijlocite la o 
activitate productivă, de 
real interes pentru co
lectivitate, mîndria de a 
realiza cu propriile mlini 
un obiect util, de a 
îndeplini o muncă fo
lositoare semenilor, sti
mulează fantezia și spiritul 
de creativitate ale copiilor, 
le dezvoltă aptitudinile, le 
deschid orizonturile neli
mitate ale participării la 
viața ți munca întregului 
popor, la edificarea socia
listă multilaterală a patriei 
noastre.

Florlca DINULESCU

Cu sigiliu
Printre coletele sosite la di

recția P.T.T.R. Arad se afla și 
o casetă cu bani expediată de 
oficiul din Pecica. La deschide
rea acesteia — surpriză : lip
seau 60 000 de lei. Uimirea tu
turor era cu atit mai mare, cu 
cit au constatat că sigiliul de 
pe casetă era intact. Era și... nu 
era. Organele de anchetă au 
descoperit că Ilie Buzatu. de 
la oficiul din Pecica, după ce 
sustrăsese banii, aplicase sigi
liul la loc, expediind caseta. 
In urma controlului făcut la lo
cuința acestuia, din cei 60 000 lei 
s-au găsit 57 709 lei. Învinuit de 
desigilarea casetei, a fost pus 
și I. B. sub... sigiliu pină la 
pronunțarea sentinței.

Un pahar 
și o țigară

In puterea nopții. întoreîn- 
du-se dintr-o misiune, ofițerul 
Ioan Matus, de ia serviciul de 
circulație al Inspectoratului ju
dețean Satu-Mare al Ministeru
lui de Interne, a zărit, in ogra
da unei case din comuna Liva
da, o căpiță de fin cuprinsă de 
flăcări, care amenințau să cu
prindă și casele din jur. Ime
diat, ofițerul a pus in funcțiu
ne sirena de alarmă a mașinii. 
Treziți din somn, sătenii au 
sărit, cu mic cu mare, să stin
gă focul. Apoi, un apel lansat 
de același ofițer, prin radio-te- 
lefon, a fost recepționat de 
pompierii militari, care au ve
nit, cu toată viteza, la fața lo
cului. Adevărat e că dacă nu 
se acționa energic, incendiul 
s-ar fi soldat cu pagube mari. 
Dar tot atit de adevărat e că 
focul nici nu s-ar fi aprins 
dacă stăpinul căpiței de fin, 
A. S.. n-ar fi băut „de-a stins" 
cu alți doi vecini, uitind să 
stingă insă si țigara de la care 
ș-a aprins căpița.

„Suvenir"
O idee originală salutară a 

lucrătorilor de miliție din Pia
tra Neamț : deunăzi, cițiva din
tre ei i-au înlocuit pe cei în
sărcinați cu paza la întreprin
derea metalurgică „Ceahlăul". 
Si, cu chipiu și cu atribuții de... 
paznici sadea, milițienii au fă
cut. intr-un timp record, o a- 
devărată colecție de scrumie
re, suporturi foto, bibelouri, 
vaze de metal etc. Toate făcu
te de unii salariați de la „Cea
hlăul", pe timpul cit lucrau, 
plătiți de „Ceahlăul", cu ma
terie primă de la „Ceahlăul" și, 
firește, cu unelte de la „Cea
hlăul". Și — pe toate — aceeași 
inscripție : „Suvenir". Sperăm 
că măsurile luate pe loc ii vor 
face pe autorii de „suveniruri" 
să le... uite.

Rubricâ redactate de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
șl corespondenții „Scînteii"
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„ROMANIA - FILM" prezintă; APAȘI I"

Primăvara 
căiților

In plin Florar,, darul primă
verii adus literelor îl consti
tuie această elegantă expoziție 
de flori ale spiritului, „Salonul 
bucurețtean al cărții", deschis 
in holul Muzeului de istorie al 
Republicii Socialiste România, 
cu prilejul -„Primăverii cultu
rale bucureștene". Înainte de 
intrarea in Lapidarium, in ve
cinătatea inscripțiilor de piatră 
ale antichității, cărțile. aceste 
lespezi delicate ale sufletului, 
sc descoperă văzului nostru 
intr-o alăturare plină de dis
tincție și nu lipsită dc semni
ficație : lumina spiritului este 
geamănă cu piatra din care au 
fost durate mărturiile istoriei 
și cu aurul din care s-au ză
mislit tezaurele.

Parcurgind cu privirea volu
mele expuse, încerci, pe lingă 
bucuria de a reintilni, ca pe 
niște prieteni dragi, cărți fa
miliare noud, și sentimentul 
nostalgic de a zări și citeva 
cărți pe care am fi vrut să le 
cumpărăm, dar ele nu mai sint 
In librării. In măsura in care 
„Salonul" poate constitui, tot
odată, și un test de calitate al 
dorințelor publicului, această 
distinsă inițiativă, de a aduce 
un meritat omagiu dragostei 
bucureșteanului pentru valori
le spiritului, iși află împlinirea.

Ca om a cărui viață sint căr
țile, am fost întotdeauna impre
sionat de pasiunea, unică în 
felul ei. a bucureșteanului pen
tru carte. Forfota din librăriile 
noastre este greu de intilnit 
prin alte părți. Și, ceea ce este 
foarte important, publicul ro
mânesc este nu numai un fe
bril consumator de literatură, 
ci și, in primul rind, un degus
tător al ei. In gestul bucureș
teanului de a alege din raflut 
magazinului o carte poți dis
tinge aproape întotdeauna cri
teriul. Există o psihologie a pu
blicului și orice apropiere de o 
operă, ca șl de creatorul ei, de
pinde de aceasta. Cititorului 
nostru, cred, îi sint proprii ace
le facultăți sufletești prin care 
starea de receptare artistică 
poate fi activă : finețea extre
mi și vocația culorii,'claritatea 
spiritului, intuiția nuanțelor etc.

Sentimentul său in fața fru
mosului ține de bucuria afir
mării și desăvirșirii existenței.

Este sentimentul unui public 
nobil care ne inspiră.

Cezar BALTAG

Carnet cultural
FESTIVAL 

CULTURAL-ARTISTIC 
LA ARAD

Aflată In plină desfășurare, cea 
de-a Vl-a ediție a tradiționalului 
festival cultural-artistic „Primă
vara arădeană" suscită interesul a 
numeroși iubitori de cultură și 
artă tiin municipiul și județul A- 
nad. Intre manifestările care au a- 
vut loc amintim simpozioanele 
pe teme ca : „Istoria patriei — 
mărturie a luptei maselor popu
lare pentru libertate socială și na
țională, pentru progres și civiliza
ție", „Matematica și arta", „Tradi
ții revoluționare arădene — Ara
dul in perioada insurecției armate 
antifasciste". „Pagini din istoria și 
cultura arădeană intrate In patri
moniul național" — acțiuni la reu
șita cărora și-au dat concursul nu
meroase personalități ale vieții 
științifice și culturale din țară și 
din județul Arad. Interesante s-au 
dovedit a fi și expozițiile : „Din 
frumusețile județului Arad", reali
zată de fotoclubul din Arad. „'Fru
museții tale, noi frumuseți", orga
nizată In sala „Alfa" de către fi
liala Arad a Uniunii artiștilor 
plastici, „Năzuind spre frumos, 
spre împlinire", deschisă la muzeul 
județean din Arad și realizată de 
elevii liceului de muzică și arte 
plastice. (Constantin Slmion).

EXPOZIȚII ITINERANTE
Complexul muzeistic Iași a or

ganizat o serie de expoziții cu fo
tocopii după lucrările și documen
tele aflate in cele 13 muzee ale la
șului. Expozițiile vor fi itinerante 
in întreprinderi și instituții, pre
cum și in orașele și satele din 
Moldova. Astfel, expoziția intitu
lată „Obiective și valori ate mu
zeului de literatură" a poposit, 
pină în prezent, la combinatul de 
fibre sintetice și in citeva institu
ții de învățămint, expoziția „Va
lori ale muzeului politehnic" la 

, întreprinderea metalurgică, in 10 
’ școli și licee industriale și la Insti
tutul politehnic Iași. De asemenea, 
expoziția „Viață și transfigurare", 
care reunește citeva din valorile 
muzeului de artă, a fost deschisă 
in mai multe sate din județ și la 
Roman, iar expoziția „Muzeul etno
grafic în imagini" este găzduită 
de casa de cultură municipală „A- 
teneul Tătărași" din Iași. Cu acest

prilej, muzeografii leșonl susțin 
expuneri despre valorile aflate In 
muzee, despre realizările obținute 
in domeniul culturii și artei româ
nești In anii socialismului. (Manole 
Corcaci).

TEATRUL „VICTOR ION POPA* 
DIN BlRLAD a realizat cea de-a 
6-a premieră a stagiunii cu piesa 
„MAMA" de D. R. Popescu. In ro
lul titular : Elena Pctrican. Cu a- 
cest spectacol, precedat de un reci
tal patriotic, teatrul va organiza 
reprezentații in întreprinderi, 
instituții și in aer liber, in unele 
centre de comună din județul 
Vaslui. (In fotografic, o scenă din 
spectacol).

SIMPOZION LITERAR
Lâ Casa corpului didactic din 

Bistrița, sub egida Consiliului ju
dețean al Frontului Unității So
cialiste s-au desfășurat lucrările 
simpozionului intitulat : „Literatu
ra română pe coordonatele a trei 
decenii de 1a eliberare". Intre co
municările prezentate semnalăm : 
„Tradiție și inovație în literatura 
română — cu referințe la operele 
scriitorilor originari din județul 
Bistrița-Năsăud", „Tradiții ale miș
cării comuniste și muncitorești o- 
glindite în literatura română ac
tuală", „Preocupări de valorificare 
a folclorului literar de pe Văile 
Birgăului și Someșului". (Ion An
gliei).

//

Producție ,,Defa". Regia : G. Kolditz. Cu : Gojko Mitic, Milan Beli, Colea Râutu. 
Un episod dramatic din lupta pentru supraviețuire a pieilor roșii.

CONCURSUL VIITORILOR 
MECANIZATORI

ARAD (Corespondentul „Scîn
teii". Const. Sini Ion): Timp de 
două zile (16 și 17 mai a.c.) la 
Sintana, județul Arad, s-a des
fășurat finala pe țară a con
cursului „Viitorii mecanizatori 
ai agriculturii socialiste" la care 
au participat cei 18 ciștigători 
ai fazelor pe zonă, viitori ab
solvenți ai unor școli profesio
nale de mecanici agricoli din 
țară. Locurile 1, 2 și 3 au fost 
ocupate in ordine de Pavel Fi- 
lipov. Școala profesională de 
mecanici agricoli Babadag, Pe
tru Răileanu, Școala profesiona
lă de mecanici agricoli Boto
șani, și Dumitru Bivolaru, Școa
la profesională de mecanici a- 
gricoli Miroslava, Iași.

□ □ O El Q □ B

Folosirea rațională a HÎRTIEI — o cerință imperioasă

„ACȚIUNEA D" în județul Ialomița
O primă constatare : cantitativ, 

județul Ialomița și-a realizat și de
pășit sarcinile de plan pe primele 
4 luni ale acestui an — privind co
lectarea deșeurilor de hirtie. Ceea 
ce este bine. Nu este insă bine că 
un număr de 86 de unități econo
mice și consilii populare locale — 
din cele 119 care au contracte cu 
D.C.A.-ul — nu au predat pină 
acum nici un gram de hirtie. Cum 
6-a ajuns la un asemenea paradox ? 
Citeva unități — precum Fabrica 
de conserve Fetești, I.I.L. Slobozia, 
Fabrica de nutrețuri Ciulnița, fabri
ca de ulei — ca și Consiliul popu
lar al orașului Slobozia și-au depă- 
ș.t in așa fel sarcinile de plan in
cit livrările lor au acoperit toate 
nerealizările celorlalți contractanți.

înainte de a analiza cauzele aces
tei situații nefirești și a referi 
despre posibilitățile de îndreptare a 
ei. să prezentăm — pe scurt — ex
periența Consiliului popular dm 
Slobozia. De ce ? Fiindcă ea Însăși 
oferă unul din răspunsurile posibile 
la întrebările despre ce ar trebui fă
cut in continuare in toate localită
țile județului.

— De colectarea deșeurilor de hîr- 
tie ne-am mai ocupat și înainte — 
ne declară Gh. Glodeanu, primarul 

.orașului — insă activitatea respec
tivă iși plasa centrul de greutate 
doar pe colectările din Întreprinderi 
și școli. Acum insă a trebuit să nc 
extindem preocupările, să cuprindem 
și cartierele orașului, pe toți cetă
țenii. Practic, am procedat astfel : 
imediat după prezentarea în ziarul 
„Scinteia" a experienței organizato
rice de la Brăila, am discutat in co
lectivul nostru de conducere posi
bilitățile de aplicare a ei in condi
țiile orașului Slobozia, după care 
am stabilit să rezervăm la flecare 
bloc in parte un număr de pubele 
(cu inscripția „Numai pentru hir
tie"), iar pentru celelalte cartiere să 
alcătuim grafice precise cu zilele in 
care mașina întreprinderii de gospo
dărie orășenească să treacă să co
lecteze hirtia. (I.G.O. a repartizat — 
în exclusivitate — una din mașinile 
sale pentru strlngerea hirtiei). în 
plus, pentru stimularea acțiunii de 
predare a deșeurilor, am inițiat și 
o întrecere intre asociațiile de loca
tari. Fără a cheltui un leu (oentru 
dotări sau amenajări speciale), am

reușit să creștem de 5 ori. In ulti
mele zile, ritmul de colectare a hir
tiei, iar pină la sfirșitul anului ne 
propunem să depășim cu aproape 
400 la sută planul inițial.

Privind prin prisma exemplului 
oferit de Consiliul popular din Slo
bozia, putem găsi mai lesne un răs
puns la întrebarea : ce se întimplă 
in cele 86 de unități de care amin
team la începutul rindurilor de 
față ? Este limpede — și documen
tarea noastră a confirmat — că in 
aceste locuri nu s-a acționat ca la 
Slobozia. Este cazul comunelor Uni
rea, Jegălia, Ciulnița, al întreprinde
rilor F.N.C. Căzănești, l.C.M.-Ialo
mița, I.A.S. Lehliu, I.A.S. Călărași, 
al cooperativei meșteșugărești Fe
tești ș.a.m.d. — care nu au predat 
pină acum la D.C.A. nici o fpiță 
de hirtie.

Există și altfel de situații. Unele 
Întreprinderi și instituții, unele con
silii populare — primind sarcina să 
colecteze hirtia — au procedat de 
asa manieră incit rezultatele mate
riale sint ca și nule. Combinatul de 
îngrășăminte chimice din județ, de 
exemplu, avea sarcina să colecteze 
in acest an 30 tone deșeuri de hir
tie. Cit a predat pină acum la D.C.A.? 
Exact 360 kg. adică ceva mai mult 
de 1 la sută din sarcina de plan, 
6au. raportat la numărul de sala
riați, mai puțin de... 2 grame pe 
zi de fiecare salariat. (Pentru com
parație : o foaie de ziar are in jur 
de 13 grame !). Unde se risipesc a- 
tunci deșeurile de hirtie ? Evident, 
în tot combinatul, prin secții, prin 
birouri, prin vestiare sau, pur și 
simplu, in aer liber — la discreția 
ploii. Aici nu s-a îngrijit nimeni 
pină acum nici măcar să creeze un 
punct comun pe intreprlndere pentru 
colectarea deșeurilor.

In sfirșit, încă un aspect : in ma
joritatea comunelor județului Ialo
mița s-a încetățenit practica de a 
lăsa colectarea deșeurilor pe seama 
exclusiv a pionierilor și școlarilor. 
Faptul că aceștia au strins in nu
mai 4 luni din acest an peste 50 
tone de hirtie este, desigur, un lu
cru bun și de apreciat. Numai că a 
lăsa totul pe seama lor Înseamnă a 
stopa celelalte căi șl mijloace posi
bile de depistare a deșeurilor și de 
valorificare a lor.

— Situația existentă astăzi in u-

nele colective de muncă, intr-o serie 
dc localități ale județului, nu poate 
decit să ne nemulțumească — ne-a 
declarat tovarășul Andrei Voileanu, 
secretar al Comitetului județean 
P.C.R.-Ialomița. Tocmai de aceea 
am trecut in ultimele zile la-iniție
rea unor acțiuni concrete. Astfel, la 
o ședință cu primarii și secretarii de 
partid din comune, am stabilit îm
preună cu ei modalitățile practice 
de organizare. Totodată, am consti
tuit un colectiv care să urmărească 
— la nivelul județului — problema 
deșeurilor. în perspectiva imediată 
vom revedea sarcinile de plan pri
vind colectarea hirtiei (astfel Incit

ele să fie adaptate noilor cerințe), 
iar întreprinderea de preindustriali- 
zare și achiziții va trebui să-și re
vadă sistemul de organizare și de 
dotare — in special in privință spa
tiilor de depozitare și a posibilități
lor de preluare a deșeurilor — Incit 
să poată face față solicitărilor in 
continuă, creștere. Prin toate aceste 
măsuri consider că vom reuși să va
lorificăm pină la sfirșitul anului un 
volum de deșeuri de hirtie de 2-3 
ori mai mare decit ne propusesem.

Mihai IONESCU 
Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

j O marcă de prestigiu- 
I „Clujeana"
- Zilnic, pe poarta combinatu- 

lui de piele și Încălțăminte 
i „Clujeana", in afară de produc-

’ țLa pentru magazinele din țară.
I ies intre 20 000 și 30 000 perechi
> Încălțăminte pentru export.
) Combinatul clujean este des vi-
i zitat de beneficiari străini. Zi-
’ lele trecute, aici se aflau re-
) prezentantii unor firme din
i Anglia. Cu o zi înainte pleca-
' seră alții din Canada și Statele
l Unite ale Americii. Creșterea
■ mare a volumului de cereri și
1 onorarea lor la timp,au permis

colectivului clujean să raporte- 
i ze. Încă din luna februarie, in- 
' deplinirea planului la export 
) pe primii 4 ani ai cincinalului, 
i In atelierele de concepție și 
/ pe benzile de fabricație ale
) combinatului se depun efor-

turi continue pentru înnoirea 
i și diversificarea producției; în-

I tregul colectiv de muncitori, in-
| gineri șl tehnicieni veghează La
( calitatea acesteia. Față de acum

doi ani, de pildă, cu foarte mîcl 
excepții, toate sortimentele de 
piele, talpă și modelele de în
călțăminte sint noi, moderniza
te, In pas cu moda, cu cerin
țele beneficiarilor externi și in
terni.

— In prezent, încălțămintea 
cu marca de fabricație „Clu
jeana" — ne spune inginerul 
Gheorghe Mărinceanu, directo
rul combinatului — este apre
ciată pe piețe externe foarte 
exigente, cuui sint cele din 
U.R.S.S., S.U.A., Canada, R. F. 
Germania, OLanda, Belgia, Sue
dia etc. Iată de ce, deși volu
mul exportului este In prezent 
destul de ridicat, vom continua 
să menținem acest ritm șl chiar 
să-1 intensificăm, pe aceleași 
căi: Îmbunătățirea calității pro
duselor, diversificarea șl înnoi
rea continuă a acestora.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scintell"

t V
9.00 O viață pentru o idee : Dl- 

nlcu Golescu.
9,30 Ulm serial „17 clipe ale. unei 

primăveri".
10,40 Selecțiunl din opera Faust" 

de Gounod. Interpretează an
samblul Operei Române din 
Cluj.

11,05 Teleclnemateca : „Cel mai 
mare comic al lumii”. In. ro
lul principal : Charlie Cha
plin.

17,00 Fotbal : C.F.R. Cluj — Uni

versitatea Craiova (divi
zia A). Transmisiune direc
tă de la Cluj.

18.45 Avanpremieră.
18,50 Tinerii și muzica lor... la 

Timișoara.
19.20 1001 de seri : Bugs Bunny 

șl prietenii săL
19.30 Telejurnal.
20.00 Cîntecul săptămfnlt : ,,E prl- 

mftvarâ-n București" de G. 
Grlgorlu.

30,05 Teleenciclopedla Pictura șl 
tainele el (I) : Ipostaze (IV); 
Armuri ; Zoorama.

20.45 Film serial: „Columbo". Epi
sodul „Vinul,, discordiei".

23,20'Telejurnal.
22.30 Săptămina sportiva.
22,43 CIntece de altădată

în Capitală, încă 18 hoteluri 
pentru

Oaspeții sosiți in București vor a- 
vea la dispoziție, incepind din ac
tualul sezon, o rețea hotelieră a că
rei capacitate de cazare va cunoaș
te In acest an cea mai mare creș
tere de pină acum. In lunile urmă
toare. in diferite zone ale orașului 
vor fi date in folosință mai multe 
hoteluri care vor asigura vizitatori
lor Capitalei condiții .optime de ca
zare.

Peste citeva zile Iși va deschi
de porțile hotelul „Parc", care va 
funcționa ca unitate de practică în 
cadrul Centrului de formare și per
fecționare a cadrelor din industria 
hotelieră și turism ce se construieș
te in incinta complexului expozițio- 
nal din Piața Scînteii. Prevăzut să 
fie terminat in acest an, centrul va 
dispune, în afară de hotelul amin
tit, de un local de școală cu 18 săli 
de studiu și laboratoare speciale 
pentru învățarea limbilor străine, un 
amfiteatru de 500 locuri și o sală de 
conferințe de 400 de locuri (care, in 
funcție de necesități, poate fi com
partimentată in trei părți), centru 
de calcul, cămin pentru cursanți cu 
650 locuri, sală de gimnastică me
dicală și bowling, piscină acoperită, 
cabinete de tratamente, de geriatrie, 
iar in jurul său 6e va amenaja o 
bază sportivă. Hotelul propriu-zis, 
cu o capacitate de 508 locuri, dis
pune de spații auxiliare pentru u- 
nități comerciale și de prestări de 
servicii,â un serviciu pentru trata
mente de geriatrie, iar la parter de 
un restaurant, o sală pentru micul 
dejun, braserie, autoservire, bar de

zi și o terasă, toate grupate In jurul 
unor bucătării-laboratoare.

De asemenea, in sezonul estival 
vor mai fi date in folosință hotelu
rile „Modern" de pe bd. Republicii 
nr. 46 și „Dorobanți", in apropiere 
de Piața Romană, ambele aflate a- 
cum in fa2ă de finisaj. Primul va 
avea 350 locuri, săli de recepție, res
taurant, bar de zi, iar al doilea (o 
clădire cu 21 de niveluri) — 504 locuri 
și un complex comercial și de pres
tări de servicii de mare capacitate 
la parter.

Acestora II se vor adăuga apoi o 
serie de alte localuri care, folosii'. 
pină acum In alte scopuri, vor ti' 
redate destinației lor inițiale. Ast
fel, in primele două luni ale sezo
nului estival, după lucrările cores
punzătoare de reamenajare și mo
dernizare, oaspeții Capitalei vor 
putea fi găzduiți de șapte hoteluri 
cu circa 980 locuri, care vor funcționa 
pe bd. Dinicu Golescu nr. 27, str. 
Brezoianu nr. 37, Piața Rosetti nr. 
5, str. Gabroveni nr. 12, Calea Vic
toriei nr. 40, Calea Rahovei nr. 2, 
Str. Buzcști nr. 3. Alte opt imobile 
in situații similare, aflate pe Calea 
Victoriei nr. 29 și 56, str. Brezoianu 
nr. 13 șl 24, Edgar Qui.net nr. 1. b-d-ul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 1, Pia
ța Kogălniccanu nr. 2 și Calea Gri- 
viței nr. 130, care vor fi reamena- 
jate pină la sfirșitul anului, vor 
spori capacitatea rețelei hoteliere cu 
încă 1 430 locuri. In total, in acest 
an, rețeaua de hoteluri a orașului 
București va crește cu peste 3 770 
locuri.

D. TÎRCO3
corespondentul „Scînteii"

Qui.net
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Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAl’ȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
primiți mulțumirile pe care. în numele poporului togolez 

si al guvernului său, am onoarea să le adresez prin dumneavoastră 
poporului prieten al României și guvernului său, pentru amabilele urări 
adresate cu ocazia celebrării celei de-a 14-a aniversări a independenței 
țarii noastre.

Vă asigurăm dr prietenia pe cnre poporul togolez o nutrește față de 
poporul român și de dorința noastră de a dezvolta și mai mult coope
rarea dintre cele două țâri ale noastre.

Cu cea mai înaltă conslderațiune.

General GNASSINGBE EYADEMA
Președintele Republicii Togo

Cronica zilei
Vă rog să a Cooperativelor Agricole de Producție

întrevederi ale ministrului federal
ai comerțului din R. F. Nigeria

Vineri după-amiază. Ion Pă’an, 
viceprlm-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale. a 
axut o întrevedere cu ministrul fe
deral al comerțului din R.F. Nigeria, 
Wenike Briggs, care ne vizitează 
țara. Cu acest prilej au fost abor
dare probleme privind colaborarea șl 
cooperarea economlcâ româno-nige- 
riană.

Oaspetele a fost însotit d? G. I. 
Ar.via. subsecretar pentru comerț ex
terior. și Thcbom Egedo, directorul

pavilionului nigerian din cadrul Tir- 
gului internațional de bunuri de con
sum.

în aceeași zi. ministrul nigerian a 
avut o întrevedere cu Roman Mol
dovan. președintele Camerei de co
merț $1 industrie. De asemenea, el a 
vizitat Tirgul internațional de bunuri 
de consum și întreprinderea de ma
șini grele din Capitală.

Seara, cu prilejul zilei Nigeriei 
Tirgul international de bunuri 
consum, ministrul Wenike Briggs 
oferit o recepție.

la 
de 

a

Vizitele reprezentantului Republicii Ciad
- în cursul călătoriei pe care o în

treprinde in țara noastră, 'a invitația 
C C. al P C.R.. Ngangtar Mianganglao 
Mbaitoudjl. membru al Consiliului 
Executiv al Mișcării Naționale pen
tru Revoluția Socială și Culturală, 
președintele Consiliului economic și 
social din Ciad, a avut întilniri la 
Consiliul Central al U.G.S.R. si la 
Un unea Națională a Cooperativelor 

’Agricole de Producție.
în București, oaspetele a vizitat

Muzeul de istorie a partidului comu- 
nist. a miș'ârii revoluționare și de
mocratice din România, noile cartiere 
de locuințe, uzina de mașini-agricole 
..Semănătoarea", C.I.L. Piocra, C.A.P. 
Otopeni. I.A.S. Copftceni și Institutul 
Agronomic. în județul Prahova, 
oaspetele a avut o intîlnire la Comi
tetul de cultură și educație socialistă 
și au fost vizitate obiective econo
mice și social-culturale.

Vineri a avut loc plenara Consiliu
lui Uniunii Naționale a C «operative
lor Af,r:c )lc de Pr 'ducție la care au 
participat, ca invitați, reprezentanți ai 
unor ministere $i Instituții centrale.

în acest cadru a-a dezbătut ne 
larg stadiul înfăptuirii sarcinilor 
trasate agriculturii cooperatiste cu 
prilejul Conf.Tinței pe țară a cadre
lor de conducere din agricultură și 
s-au stabilit noi măsuri menite să asi
gure realizarea obiectivelor planu’.ul 
pe 1974 privind creșterea producției 
agricole, Îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării populației, a industriei 
cu materii prime, precum și îndepli
nirea și depășirea obligațiilor la ex
port.

Analiza rezultatelor activității eco
nomico-financiare a unităților agri
cole cooperatiste pe anul 1973 și pa 
primul trimestru al acestui an a evi
dențiat necesitatea de a se acționa 
mai ferm pentru înfăptuirea pro
gramelor de consolidare economică șl 
organizatorică a cooperativelor agri
cole. îndeosebi a celor slab dezvol
tate, pentru sporirea eficientei în
tregii activități din agricultura coo
peratistă.

în cadrul lucrărilor a fost prezen
tată activitatea financiar-gestionarâ 
a Casei de pensii și asigurări sociale 
a Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție șl s-o adoptat 
regulamentul privind construirea și 
exploatarea spatiilor de cazare reali
zate prin asociere de unități agricole 
cooperatiste in stațiuni balneo-clima; 
terice. in vederea efectuării de trata
mente.

Plenara U.N.C.A.P. a desemnat de
legații Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție la 
Congresul Frontului Unității Socia
liste.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîijtul tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.CiR.

Participanții au trimis o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolac 
Craușcscu, in care se spune, intre 
nițele : „In Întreaga noastră xcl«vi
tale sîntem hotîriți să înfăptuim 
neabătut indicația dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, de a în
trona in toate unitățile o disciplină 
fermă de muncă, o ordine riguroasă 
In folosirea mijloacelor materiale și 
financiare, in gospodărirea și apăra
rea avuției obștești. Vom milita, tot
odată, pentru aplicarea consecventă 
a legilor șl hotăririlor de partid și 
de stal, n principiilor democrației 
cooperatiste și a normelor statutare, 
veghind la imbunătățlrea activității 
generale n cooperativelor agricole in 
scopul sporirii producției și a efi
cienței acesteia, consolidării econo
mice și organizatorice a fiecărei uni
tăți, pentru creșterea aportului lor 
la îmbunătățirea aprovizionării popu
lației și a industriei cu produse agro- 
aiimentare.

Angajată ferm în întrecerea socia
listă pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen, țărănimea coope
ratistă. alături de mecanizatori, de
pune eforturi stăruitoare pentru exe
cutarea in cele mai bune condiții a 
lucrărilor și acțiunilor de sezon. Asi
gurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că și in con
tinuare țărănimea nu-și va precupeți 
eforturile pentru înfăptuirea neabă
tută a programului de dezvoltare in 
ritm rapid a agriculturii cooperatis
te. elaborat de partid, că va face 
totul pentru a se achita cu cinste de 
obligațiile ce-i revin față de stat, 
față de Întregul popor, pentru a în- 
timpina cu rezultate cît mai bune 
cele două mari evenimente ale anu
lui 1974 — aniversarea a trei decenii 
de la eliberarea patriei și cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu. n transmis o telegramă 
de felicitare domnului Hans-Dictrich 
Genscher, cu ocazia Investirii In 
funcția d'> ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Federale Germa
nia.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
M.icovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Costa 
Rica. Gonzalo Facio. pentru felicită
rile adresate cu nrileiul desemnării 
sale In această funcție.

Ion M. Nicolac. adjunct ol minis
trului industriei chimice, șl R. Jans
sen. președintele Federației industriei 
chimice din Belgia, eu semnat, vi
neri la amiază, un protocol care 
consemnează rezultatele vizitei între
prinse de delegația Federației in
dustriei chimice din Belgia în țnra 
noastră.

La semnare a fost de față Jacques 
Graeffe, ambasadorul Belgiei la 
București.

în cursul dupâ-amiezii. R. Janssen 
a părăsit Capitala.

• SPORT «SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT vremea
Actualitatea la fotbal

• Semifinalele „Cupei României* se dispută ia 22 mai — 
Aseară au fost stabilite meciurile și terenurile neutre de joc
• Programul turneului balcanic al echipelor de tineret • O 
selecționată studențească va participa la al IV-lea

f nat Internațional universitar de fotbal (9—21 Iulie, 
ța) • Azi și milnc, în divizia A.

de automobilism și karting
campio- 
în Fran-

R. P. D. COREEANĂ

TIMPUL SE CONDENSEAZĂ
PE ȘANTIERE!•••

pre
torii

La sediul F.R.F. au avut loc aseară 
tragerea la sorți a meciurilor semi
finale ale ..Cupei României", precum 
si fixarea terenurilor neutre care le 
vor găzdui. Partida Steaua — Poli- 
'ehnica Timișoara se disoutâ la Si
biu. iar cea dintre C. S. Rimnicu- 
Vîlcea si Jiul Petroșani, la Bucu
rești. întrucit la data prevăzută ini
tial pentru semifinale (12 iunie), una 
dintre echipele calificate (Steaua) 
are prevăzut un meci, internațional 
(cu o selecționată a armatei gre
cești) — s-a stabilit ca semifinalele 
să se desfășoare miercuri 22 mai.

Balcaniada de "fotbal pentru echi- 
Dele de tineret — anul acesta in or
ganizarea Federației române de spe- 
ciaiitate — sc desfășoară la sfirși- 
tul lunii viitoare. Si-au anunțat par
ticiparea echiDele Albaniei. Bulga- 
riei. Greciei. Iugoslaviei. Turciei și 
României. Meciurile din grupe 
(două, a cite 3 echipe, stabilite prin 
tragere la sorți) vor avea loc ast
fel : 23 iunie : Bulgaria — Iugosla
via (1a Buzău) și Albania — Turcia 
(la Tirgoviște) : 25 iunie : România
— Iugoslavia (la București) și Tur
cia — Grecia (la Ploiești) : 28 iunie : 
România — Bulgaria (la București) 
si Grecia — Albania (la Cimpina). 
Finala — între câștigătoarele seriilor
— ca și partida pentru locurile 3—4 
se dispută la 30 iunie. în Caoltală 
(la ..Republicii" sau „Dinamo").

AI patrulea campionat
nai universitar de fotbal__ ____ ...
Franța, intre 9—21 iulie a.c. Repre
zentativa noastră studențească — 
duuă cum se știe, ciștigătoarea edi
ției Drccedente — va fi din nou pre
zentă la competiție. Au fost selec
ționați 23 de jucători care îndepli
nesc condițiile regulamentare de 
narticipare. dar nu figurează în lo
tul național. între aceștia se află 
Jivaru Mioc., Deselnicu, Sătmăreanu 
II. Manea. Boloni. Pâltinișan, Me- 
hedintu. Mulțescu. Conducerea teh
nică a fost încredințată antrenorilor 
C. Cernăianu (Universitatea Craio
va) și Ion Ionescu (Politehnica Ti
mișoara). Primul joc de verificare 
al selecționatei noastre studențești 
este prevăzut pentru 29 mai. la Cra
iova. cu o echipă din Bulgaria.

internatio- 
are loc in

Ieri a avut loc in Capitală ședința 
de constituire a Federației române 
de automobilism și karting, ce va 
funcționa in cadrul Automobil Clu
bului Român. La consfătuire. ing. 
Vasile Iordăchescu, prim-vicepre- 
ședinte al A.C.R., a subliniat obiec
tivele principale ce vor sta in fața 
F.R.A.K., îndatoririle acesteia față 
de dezvoltarea cit mai largă, in spe
cial in rindul tineretului, a sportului 
automobilistic, a kartingului. Cei 
prezenți — secretari și alti repre
zentanți ai filialelor județene A.C.R., 
automobiliști fruntași, specialiști, iu
bitori ai sportului automobilistic și 
ai kartingului — au'ascultat și au 
dezbătut proiectul de stătut al noii' 
federații, propunind, totodată, o serie 
de acțiuni care să impulsioneze a- 
ceastă activitate sportivă mult îndră
gită. cu un pronunțat caracter ' teh- 
nico-aplicativ. Consfătuirea a ales 
apoi comitetul federației de auto
mobilism și karting, compus din 55 
de membri. Președintele noului for 
sportiv este ing. Victor MateevicL

Timpul probabil penfru zilele de 19, 
20 șl 21 mai. în țară : Vremea va £1 
ușor instabilă cu ceru) variabil. In- 
norfirl mal accentuate se vor produce 
în cursul dupfl-amiezelqf, cind vor că
dea averse locale de ploaie. In rest, 
averse izolate. Vint potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 3 
șt 13 grade, iar maximele vor oscila 
între 15 șl 25 de grade, local mat ri
dicate. La munte, la peste l 800 metri 
înălțime, se yor semnala. Izolat, aver
se de ninsoare. In București : Vreme 
relativ frumoasă. Cer schimbător, fa
vorabil averselor de ploaie după- 
amiaza. Vint potrivit. Temperatura “ 
creștere ușoară.

*
Vineri după-amiază a sosit în Ca

pital;* o delegație a Societății de Se
milună Roșie din Turcia, condusă de 
general-doctor Recai Ergdder, pre
ședintele societății, care, la invitația 
Crucii Roșii române, va face o vi
zită in țara noastră.

Delegația a fost intimpinată la so
sire de general-colonel Mihai Burcă, 
președintele Societății de Cruce Ro
șie din Republica Socialistă Româ
nia. si dr. Alexandru Calomfirescu, 
orim-adjunct al ministrului sănătă
ții. vicepreședinte al Crucii Roșii. 
A fost prezent Osman Derinsu. am
basadorul Turciei la București.

• l *
După un turneu întreprins in mai 

multe orașe din țara noastră, ansam
blul de cintece și dansuri „Lucnica" 
din Republica Socialistă Cehoslovacă 
a prezentat, vineri seara, un specta
col de gală in București, pe scena 
Sălii Palatului.

Bogăția și varietatea repertoriului, 
alcătuit din cintece și dansuri repre
zentative din folclorul cehoslovac, 
talentul și acuratețea interpretativă 
a artiștilor au fost primite cu căl
dură de spectatorii bucureșteni.

Au asistat Ion Jinga. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, personalități ale 
vieții cultural-artistice din Capitală, 
un numeros public.

Au fost prezenți Miroslav Sulek, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace, și alți 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați la București.

să 
in 
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FOND GENERAL DE C1ȘTIGURI: 
950 838 lei.

în sala Dalles din Capitală, vineri 
a avut loc vernisajul expoziției „Pic
tori și sculptori elvețieni contempo
rani".

La vernisaj au participat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, An
drei Vela, vicepreședinte al Institu
tului, român, pentru relațiile culturale- 
ctr străinătatea. Brăduț Covallu, pre
ședintele' "Uniunii artiștilor plastici, 
pictori, sculptori, critici de artă, nlți 
oameni de cultură, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Pierre-Henry Au
bert, ambasadorul Elveției, și alți 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați la București.

„Coșul fabricii tre
buia să atingă Înălți
mea de 75 metri, iar 
timpul prevăzut pen
tru construirea lui era 
de 45 de zile. Munci
tori. soldați, studenți. 
locuitori ai orașului 
Hamun au participat 
cot la cot la ridicarea 
lui. lucrind zi și noap
te. în decursul unei 
singure nonțl au fnst 
zidite 100 000 de cără
mizi. Am reușit 
înălțăm acest coș 
numai 15 zile",
care ne spune aceste 
cuvinte este tovară
șul Li Heng Rim. di
rectorul uzinei'de vi- 
nalon „8 Februarie'* 
din localitatea amin
tită — in timpul po
pasului ce-1 făcusem 
la întreprinderea res
pectivă. Ele ilustrează 
însuflețirea și abne
gația cu care oamenii 
muncii din R.P.D. Co
reeană muncesc pen
tru dezvoltarea patriei 
lor. pentru crearea li
nei puternice industrii 
naționale.

„Este incontestabil 
că o industrie socia
listă avansată — ne 
sounea tovarășul -Ho 
Kyong, vicepreședin
tele Comitetului de 
Stat al Planificării, in 
cadrul unei convorbiri 
— se poate realiza nu
mai prin îmbunătăți
rea radicală a echipa
mentului tehnic, apli
carea largă a mecani
zării și automatizării 
in toate ramurile e- 
conomiei naționale, 
prin sporirea produc
tivității muncii (pină 
in anul 1976 — de 1.7 
ori fată de 1970). sti
mularea activității 
creatoare a munci
torilor. tehnicienilor și 
inginerilor. ridicarea 
continuă a calificării 
personalului din între
prinderi. Pină in 1976. 
an in care se va în
cheia planul șesenal. 
vrem >:â realizăm o 
creștere de 2,2 ori a 
nivelului producției 
Industriale globale, să 
sporim de 2,3 ori re
alizările -4n industria 

‘ mijlOiicelbr de Pro
ducție și să dublăm 
producția bunurilor 
de consum".

Ce va însemna prac
tic aceasta pentru 
dezvoltarea Coreei 
populare pe calea pro
gresului o arată tap-

tul că. încă în 
zent, industria ___
realizează in numai 12 
zile o producție echi
valentă cu cea a în
tregului an 1944.

Dintre numeroasele 
întreprinderi prevăzu
te să-și sporească ca
pacitatea face parte și 
uzina de mașini grele 
Ryongsong din orașul 
Hamun, a cărei pro
ducție urmează să 
crească de trei ori. 
Tovarășul Kim Miong 
Sung, secretar de 
partid Ia această uzi
nă, subliniază că În
treprinderii i se mai 
spune pe drept cuvint

Însemnări

de călătorie

„uzină mamă", deoa
rece ea a fabricat în
tregul echipament al 
uzinei de vinalon, u 
produs turbinele pen
tru hidrocentrale, și-a 
adus o contribuție im
portantă la construi
rea de furnale, a fa
bricat echipament in
dustrial pentru nume
roase ‘
chimice și metalurgi
ce.

Pe tot _ .
reei populare se con
struiește, șantierele 
sînt tot mal numeroa
se. Astfel, de pildă, 
pentru dezvoltarea 
sectorului energetic se 
construiesc hidrocen
tralele de la Buk 
Ciang, Nam Hing, So 
Du Su, termocentrala 
de la Ciong Zin ; de 
asemenea, se află în 
proces de extindere 
capacitatea termocen
tralei de la Phenian, 
în domeniul siderurgi
ei au loc lucrări pen
tru dezvoltarea uzine
lor de la Ciong Zin, 
Huang He și Kim 
Ciek. care vor fi jlo- 
late jcu ctiptoâre rotă- 

'tive cu oxigen avlpd-, * 
capacitate totală de 
un milion tone. Tot
odată, înaintează lu
crările la De Dong- 
Gang, unde se află in 
construcție o între
prindere care va pro
duce, printre altele,

întreprinderi

cuprinsul Co-

1-0

țevl de oțel, tablă, di
ferite tipuri do «Irmâ. 
în ce privește indus
tria constructoare de 
autovehicule, se are in 
vedere extinderea uzi
nei de tractoare de la 
Ki-Yang și a celei de 
camioane de la Dok 
Clon. O atenție deose
bită se acordă dezvol
tării industriei produ
cătoare de mașini-u- 
neltc. în 1958, in în
treaga țară s-au fa
bricat 10 000 mașini-u- 
nelte ; in prezent, a- 
ceaâta este producția 
unei singure fabrici — 
Hi Cion. Și această 
unitate este In curs 
de extindere, urmînd 
ca spre efirșitul ac
tualului plan șesenal 
să realizeze 30 000 ma- 
șini-unelte anual. Se 
urmărește, de aseme
nea, dezvoltarea in
dustriei electronice și 
a celei producătoare 
de aparataj de înaltă 
precizie, iar lucrările 
dc electrificare a 
principalelor căi fera
te din țarâ au fost 
terminate. Numeroase 
Întreprinderi de di
mensiuni mici și mij
locii au apărut in di
verse colțuri ale țării ; 
fără a necesita Inves
tiții mari, utillzînd 
materia primă și for
ța de muncă din zo
nele respective, ele se 
dovedesc foarte utile, 
iar randamentul lor e 
ridicat.

Pentru _ 
funcționarea eficientă 
a noilor obiective in
dustriale este nevoie 
de un număr tot mai 
mare de specialiști. în 
vederea pregătirii a- 
cestor cadre, pe lingă 
marile uzine au fost 
create institute poli
tehnice și școli tehni
ce superioare, Se con
sideră că pină la sfir- 
șitul șesenalului 10 la 
sută din forțele de 
muncă angajate In in
dustrie vor fi consti
tuite din ingineri, teh- 

- nicieni și alți specia
liști.

Amploarea dezvoltă
rii industriei în R.P.D. 
Coreeană confirmă, b 

‘;7pată ’mâi mult, elanul 
creator al poporului 
țării prietene, hotărit 
să-și făurească un vi
itor de progre» și 
prosperitate.

a asigura

T. PRELIPCEANU
(Agerpres)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI Răsfoind presa

AZI ȘI MÎINE
Etapa a 29-a a campionatului 

diviziei A la fotbal debutează 
astăzi la Cluj cu meciul dintre 
echipa locală C.F.R. și lidera 
clasamentului, formația Univer
sitatea Craiova. Partida va în
cepe la ora 17 și va fi transmisă 
in întregime de studioul de te
leviziune.

Celelalte opt jocuri ale etapei 
se vor disputa mîine, după ur-, 
mătorul program : Steaua — U- 
niversitatea Cluj (stadion 
„Steaua", ora 11) ; Dinama — 
C.S.M. Reșița (stadion ..Dina
mo". ora 17) ; U.T. Arad — Ra
pid. Steaerul Rf»$u — Politehni- 
ra Timișoara. F.C. Constanța — 
Sportul studențesc. F.C. Petro
lul — A.S.A. Tg. Mureș. Sport 
Club Bacău — Jiul, Politehnica 
Iași — F.C. Argeș. >

CICLISM. — A 10-a etapă a 
„Cursei păcii" (Leipzig și Karl Marx- 
Stadt) a revenit la sprint polonezu
lui Stanislaw Szozda. în același timp 
au sosit Milde (R.D.G.), Guarnieri 
(Italia), Pikkuus (U.R.S.S.). Lihaciov 
(U.R.S.S.), Teodor Vasile (România), 
Kowalski (Polonia). Lalouette (Fran
ța) etc. Cu primul pluton a sosit și 
Vasile Selejan.

în clasamentul general individual, 
pe primul loc a trecut Szozda. urmat 
la numai 3 secunde de fostul lider, 
Tadeusz Mytnik. Astăzi este zi de re
paus.

ASTAZI, pe stadionul Tineretului 
din Capitală, Grupul școlar sanitar 
organizează, in colaborare cu Comite
tul U.T.C. al organizațiilor sanitare, 
o manifestare polisportivă cu parti
ciparea elevelor și elevilor G.S.S. 
București. Programul începe la ora 
12 și va cuprinde, printre altele, de
filarea concurentilor si concurentelor, 
un ansamblu de gimnastică igienică, 
probe atletice (alergări, sărituri), o 
ștafetă aplicativă, meciuri de volei și 
handbal.

nul Jurgen Fassbender l-a eliminat 
cu 6—4, 7—5 pe spaniolul Manuel 
Orantes. în celelalte două partide : 
Jauffret (Franța) — Bertolucci (Ita
lia) 6—4, 6—3 : Panatta (Italia) — 
Metier (R.F.G.) 7—5, 4—6, 6—3.
• în proba de dublu, perechea Iile 

Năstase (România). Juan Gisbert 
(Spania) a învins cu 7—6, 7—6 cu
plul Jauffret. Govern (Franța).

• La Baastad a început meciul de 
tenis Suedia — Polonia, conlind pen
tru turul trei al zonei europene a 
„Cupei Davis". Primele două partide 
de simplu au revenit gazdelor : 
Borg — Nowicki 2—6. 6—2. 0—6. 6—1, 
6—1 ; Johansson — Fibak 6—4. 2—6, 
6-3. 7—5.

TENIS DE MASA. — Turneul In
ternațional de tenis de masă de la Pe
kin a fost c'.știgat atit la masculin, 
cit și la feminin de echipele 
Chineze. La masculin. In 
meci, echipa R.P. Ch'neze 
cu 5—0 formația Suediei.

Sală de atletism la

„LE MONDE"

„Poluarea atmosferică nu cunoaște frontiere
Sub titlul „Poluarea internațională progresează. Pentru oxidul 

de sulf nu există frontiere" — ziarul „Le Monde" publică un articol 
care relevă necesitatea cooperării pe plan internațional pentru com
baterea efectelor nocive ale poluării.

//

R.P. 
ultimul 

a învins

Roman
TENIS. — In sferturile de finala 

ale turneului internațional de tenis 
de la Mtinchen s-au înregistrat două 
mari surprize : italianul Corrado 
Barazutti l-a întrecut cu 3—6, 7—6, 
6—1 pe Ilie Năstase, iar vest-germa-

La Roman a fost inaugurată o 
nouă și modernă sală de atletism. 
Ea dispune de o pistă de alergări de 
80 de metri (acoperită cu produsul 
românesc Coritan). de sectoare de 
aruncări și sărituri, de anexele ne
cesare.

O nouă formă de asigurare la ADAS

..De doi ani, 60 de stațiuni răspin
dite in zece țări din Europa occiden
tală absorb zilnic probe de aer pen
tru a-i analiza conținutul- in vapori 
de sulf, precum și aciditatea apelor 
de ploaie. încă nu se cunosc rezul
tatele acestei campanii de suprave
ghere — cea mai importantă între
prinsă pină acum în lume. Ele vor 
fi probabil cunoscute spre sfîrșitul 
anului 1975, dar de pe acum primele 
indicii pun pe gînduri. Chiar și apa
ratele instalate pe insulele Feroe, 
in mijlocul Atlanticului de nord, în
registrează <adesea valuri de oxid de 
sulf. Or, cele mai apropiate coșuri 
de uzină se află in Scoția, la o dis
tanță de 700 km Tnai la sud. își gă
sește astfel confirmarea ipoteza că 
poluarea atmosferică nu cunoaște 
frontiere, sfidează distanțele, traver
sează oceanele.

Suedezii, cei mai grijulii dintre 
occidentali in ceea ce privește capi
tolul protecției mediului înconjură
tor, au dat alarma. Ei constataseră 
că apa rîurilor și lacurilor lor era 
anormal de acidă. S-a întreprins o 
anchetă minuțioasă : de vină era apa

de ploaie. Dar de unde provenea 
oxidul de sulf prezent in precipita
ții ? Uzinele suedeze, primele sus
pectate. ău fost scoase curînd din 
cauză. Emanațiile acestora erau pur
tate departe de vint. Atunci au fost 
puse sub acuzație uzinele britanice

a

Un larg domeniu 
de dezvoltare 

cooperării Internationale

Printre riscurile cu care te 
confruntă un șofer profesionist 
dintr-o organizare socialistă sau 
unitate cooperatistă este și a- 
cela de a fi pus in nedorita si
tuație de a provoca, din vina 
lui. o pagubă către o terță per
soană. Potrivit legii, răspunză
toare directă pentru plata des
păgubirii respective este deți
nătoarea de drept a autovehicu
lului, adică organizația socialistă 
respectivă. Dar tot legea preci
zează că. în final, paguba tre
buie să fie acoperită de șoferul 
care se face vinovat de accident, 
prin rețineri din retribuirea lu
nară, rețineri care grevează, u- 
neori. multă vreme, veniturile 
lui. Iată de ce. numeroși șoferi 
profesioniști și organizații socia
liste deținătoare de autovehicule 
au solicitat Administrației Asi
gurărilor de Stat să pună în 
aplicare o nouă formă de asi
gurare facultativă, care să-l 
protejeze contra acestui risc.

Urmare a acestor solicitări, 
Administrația Asigurărilor de 
Stat a introdus „Asigurarea, fa
cultativă de răspundere civilă a 
conducătorilor auto angajați m 
această calitate pentru pagubele 
produse prin accidente cu au
tovehiculele aparținînd organi
zațiilor socialiste". Această nouă 
formă de asigurare poate fi in-

cheiată de toți conducătorii auto 
profesioniști angajați In această 
calitate in organizații socialiste 
și in unități cooperatiste care 
conduc autovehicule cu o capa
citate cilindrică mai mare de 69 
cmc și care sint înmatriculate 
in România. Noua formă de a- 
sigurare 6e referă la răspunde
rea de despăgubire a conducă
torilor auto, adică la obligația 
lor. care derivă din lege, de a 
suporta pagubele pricinuite u- 
nor terțe persoane, prin acci
dente produse din vina lor, cu 
autovehicule aparțirtind unită
ților in cadrul cărora ei acti
vează. Durata acestei forme de 
asigurare este de 1 an sau de 
6 luni (la alegere). Prima de 
asigurare pe care o plătește con
ducătorul auto la ADAS este de 
250 de lei pe an sau de 140 de 
lei pe 6 luni, pentru autoturis
me, autobuze, autocamioane, au
tofurgonete. autodube, trolei
buze și alte autovehicule. cu 
sau fără remorci. Pentru moto- 
cicluri cu o capacitate cilindrică 
mai mare de 69 cmc prima de 
asigurare este de 55 de lei pe 1 
an sau de 35 de lei pe 6 luni. 
De menționat că la asigurările 
cu durata de un an. prima de 
asigurare se poate plăti și In 3 
sau 4 rate.

Pentru Încheierea contractului 
de asigurare, conducătorii auto

pot solicita unităților teritoriale 
ADAS să trimită inspectorii de 
asigurare la locul de muncă sau 
la domiciliul lor.

Noua formă de asigurare pre
zintă mari avantaje. Mai intii, 
organizațiile socialiste sini scu
tite de o 6erie de obligații care 
încarcă lucrările lor administra
tive. Astfel, ele nu vor mai fi 
nevoite să întocmească formele 
de recuperare a pagubelor de la 
șoferul vinovat de producerea 
lor. nici de rețineri lunare pe 
statele de plată și decontarea 
sumelor recuperate sau de ur
mărirea debitelor incă nerecu
perate la altă unitate (la care 
— eventual — șoferul respectiv 
se va fi transferat) ori la ofi
ciile de asigurări sociale. in 
caz de pens.onare a acestuia și 
altele. Toate aceste lucrări se 
înlocuiesc cu simpla mențiune 
pe dosarul de constatare a dau
nelor care se întocmește de 
ADAS, precum că șoferul vino
vat de producerea accidentului 
este asigurat la ADAS „potrivit 
condițiilor de asigurare nr. 36/ 
1973". Ca urmare, unitatea eco
nomică respectivă nu va mai 
Întocmi formele arătate mai sus. 
Iar asiguratul însuși, adică șo
ferul respectiv, nu este obligat 
să facă nici măcar cea mai mică 
formalitate.

„DER SPIEGEL"

aflate de cealaltă parte a Mării Nor
dului. La rindul lor, englezii s-au 
dezvinovățit. Poate Ruhrul să fie 
vinovat — au spus ei. S-a hotărit 
ca problema să fie mai bine studiată 
cu ajutorul instalațiilor mai sus a- 
mintite.

Contrar părerilor de pină acum, 
6-a ajuns acum la concluzia că oxi
dul de sulf (SOj) nu se dispersează

neapărat in atmosferă. Vaporii săi, 
răminind în formație compactă, plu
tind pină la 2 000 m altitudine, pot 
să devieze foarte departe și, la pri
ma ploaie, să cadă pe pămint deasu
pra unor ținuturi cu totul neaștep
tate. A ridica coșuri de uzină pină 
la 120 m înălțime, cum se făcea pină 
acum, nu servește de fapt decit pen
tru a trimite poluarea... la vecini. In 
aceste condiții, mai au oare vreun 
sens cuvinte ca „rezervație", 
natural", „zonă intactă" ?

Că toți locuitorii planetei 
să fie solidari, acest lucru 
încă de la primele explozii ____
ce. Doar norii radioactivi „făcuseră în
conjurul lumii. Stronțlu-90 și* Cel- 
siu-137 se fixaseră pe licheni, care 
au fost înghițiți de către reni sue
dezi și reni canadieni. în urma unei 
bombe explodate in Pacific, animale 
din Nordul îndepărtat deveniseră 
radioactive. Totul arăta că, in de
finitiv. nu avem decit o 
planetă.

Pot fi citate și alte exemple. Ca- 
șaloți otrăviți de deșeurile prove
nite de la uzinele Italiene Montedi
son au murit pe plajele din Corsi
ca ; reziduuri provenite din Spania 
au eșuat pe coasta franceză ; petro
lul de pe vasul Torrey-Canion a 
murdărit, pe rind, coastele britanice

..parc

trebuie 
se știa 
atomi-

singură

și granitul breton. Săculețe de plas
tic, aruncate în largul coastelor Ir
landei, in cadrul operațiunii „me
sajul mării", au fost găsite pe ma
lurile Algeriei. Ele deviaseră circa 
700 km și trecuseră prin strimtoa- 
rea Gibraltarului.

Și se presupune că 
dența" merge încă și 
Reziduurile de petrol, ____  ...
pete mici pe apele oceanului, Între
rup schimburile dintre apă și aer. 
Unii ioni metalici nu mai trec in 
atmosferă. Or, aceștia joaccă un anu
mit rol în formarea ploilor. Ipote
ză chinuitoare ; căci se pune între
barea : nu cumva poluarea mărilor 
poarta răspunderea pentru seceta 
catastrofică pe care o cunoaște Sa- 
helul african

în încheiere, subliniind că poluâ- 
rilp nocive ridică probleme tot mai 
complexe, autorul articolului din 
„Le Monde" arăta că, pentru rezol
varea acestora în concordanță cu 
interesele tuturor națiunilor se im
pune cooperarea internațională, ac
țiunea concertată a opiniei publice. 
„De 40 de ani, la diferite conferințe 
internaționale, se caută, de pildă, 
să se asigure protecția oceanelor. Cu 
rezultate minore care 6int cunoscu
te. E necesar ca cei interesați aă 
acționeze ei înșiși. Pe diverse câi 
— intentarea de procese, demonstra
ții — corsicanii au determinat trus
tul Montedison să bată in retragere, 
în condițiile create, ar trebui șă se 
proclame cuvîntul de ordine : «Pen
tru a acționa cu succes împotriva 
poluării trebuie să ne unim cu toții 
eforturile»",'

„interdepen- 
mai departe, 
răspindite în

Secretele mumiilor vechilor incași
*

In ce mătură cunoașterea bolilor ce-i afectau pe oamenii de 
acum citeva mii de ani poate duce la tămăduirea celor de azi ? Su
fereau strămoșii noștri de aceleași boli ? Cum au evoluat acestea ? 
Care a fost repartiția lor geografică ? lată o serie de întrebări a c<5-\ 
ror dezlegare ar putea fi furnizată prin studierea mumiilor peruane. 
Revista vest-germană „Der Spiegel" consemnează eforturile depuse 
in această direcție de oamenii de știință.

„Degajarea unei mumii se aseamă
nă cu despachetarea unui dar : ce se 
află înăuntru nu poți ști dinainte și 
totuși foarte rar se Intimplă să te 
dezamăgească". Aceste cuvinte apar
țin medicului american dr. Marvin 
J. Allisson care, in ultimii doi ani, 
a avut zeci de asemenea surprize, 
împreună ou cinci colegi de diferite 
specialități — printre el se numără 
un stomatolog și un arheolog — el a 
dezgropat in Peru 50 de mumii și 
le-a studiat cu ajutorul aparatului 
Roentgen și al microscopului elec
tronic.

Acest proiect de cercetări a pornit 
de la recunoașterea că paleopatologii 
și-au concentrat prea mult atenția 
asupra studierii unor oase răzlețe, 
ignorind «tudierea mumiilor. Dur

analizarea mumiilor este mult mai 
edificatoare, mai ales atunci cind 
pielea și vasele sanguine 6int bine

Medicina modernă 
scrutează... trecutul

păstrate. „Aceste țesuturi deshidra
tate pot oferi aceleași indicii și in
formații ca și autopsia unui om de
cedat de o zi", este de părere dr. 
Allisson.

* Arheologii fi medicii 8-*u ocupat,

Încă de pe la începutul secolului, cu 
studiul mumiilor. Dar acestea erau 
mumii găsite în morminte egiptene, 
Pe baza lor s-a dovedit existența 
cariilor și a bolilor sistemului osos, 
ba, mai mult, radiografiile craniene 
și dentare au permis reconstituirea 
genealogiilor faraonilor. Totuși, ve
chea tehnică egipteană a mumificării, 
atit de interesantă pentru egiptologi, 
nu oferea medicilor prea multe șan
se. Din considerente religioase, mor
tului ti erau îndepărtate toate orga
nele interne cu excepția inimii, ceea 
ce nu se intimplă In cazul mumiilor 
peruane. Indienii peruani iși înveleau 
foarte strins morții in feșe din pinz.ă 
și-l îngropau In obișnuita poziție 
șezindă. Corpul mortului nu era des
chis, in prealabil, și nici tratat cu sub
stanțe conservante, cum era obiceiul 
la egipteni. Mormintele aveau o a- 
dincime variind Intre 1,80 și 7,50 m. 
în aceste morminte fierbinți și uscate, 
mumiile deveneau, pe parcursul mi
leniilor, tari ca lemnul și totuși ex
trem de fragile.

Cam două zile durează degajarea

unei mumii. Paleontologii nu pot 
efectua această operație minuind cu 
eleganță scalpelul, ca la o autopsie 
clinică. Pentru a o putea străpunge, 
ci trebuie să se folosească de fierăs
trău și daltă, dar cu mare precauție, 
căci diferitele straturi — feșe, îm
brăcăminte, țesuturile și organele 
interne — sint complet deshidratate 
și strins lipite Intre ele. De aceea, 
patologul Allisson aseamănă autopsia 
unei mumii cu „desfacerea unei 
cepe, slrat cu strat, fără a distruge 
vreunul".

Oamenilor de știință le stau la dis
poziție mumii din opt perioade di
ferite. De pe acum el au ajuns la 
rezultate foarte interesante, cum ar 
fi determinarea grupei sanguine. 
Analize amănunțite ale organelor și 
țesuturilor au arătat că o tinără pe
ruană preistorică, in vîrstâ de 20 de 
cni, avusese gușă. Mumia unui tinăr 
care suferise de tuberculoză a adus, 
in sfirșit, dovada c& această boală 
existase In America de Sud înaintea 
colonizării europene și nu a fost 
adusă de către europeni.

Rezervele de mumii peruane par 
inepuizabile. Dr. Allisson spune ; 
„Sint uluitoare unele din văile aces
tei țări : e de ajuns să Înfigi un bas
ton în pămint. Cînd îl scoți, lese la 
lumina zilei o mumie ; iar datei» 
pe care le putem afla de la ele sînt 
extrem de prețioase".



viața internațională
Opinia publica din Bulgaria salută 
cu satisfacție rezultatele vizitei 
tovarășului Nicolae Ceausescu

Editorial al ziarului
SOFIA 17 (Agerpres). — Sub ti

tlul ..în Interesul prieteniei șl al 
colaborării", ziarul „Rahotnieesko 
De Io" publică un editorial consa
crat vizitei făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in R. P. Bulga
ria și convorbirilor avute cu tova
rășul Todor Jivkov.

..Opinia noastră publica — scrie 
ziarul — a primit cu satisfacție 
constatarea ca relațiile multilate
rale dintre R. 1». Bulgaria și Re
publica Socialistă România se dez
volți cu succes pe baza Interna
ționalismului socialist și a Trata
tului de prietenie, colaborare șl 
ajutor reciproc, câ la convorbirile 
dc la reședința ..Voden" a fost sub
liniată dorința și hotărirca comună 
a celor două părți dc a dezvolta in 
continuare și dc a adinei relațiile 
bilaterale in toate domeniile. Apro
fundarea și extinderea colaborării 
bulgaro-române constituie trăsături 
caracteristice ale relațiilor dintre 
statele noastre - socialiste. Rezulta
te pozitive s-au înregistrat in dez
voltarea colaborării economice și 
tehnieo-științifice, oglindită favora
bil in creșterea schimburilor de 
mărfuri. La aceasta au contribuit,

„Rabotnicesko Delo"
In mod deosebit, tntilnirile dintre 
tovarășii Todor Jivkov și Nicolac 
Ceaușescu, precum și programul 
complex adoptat dc sesiunea a 
25-a a C.A.E.R. Se extinde colabo
rarea și in domeniile turismului, 
ocrotirii sănătății și intr-o serie de 
alte domenii ale vieții".

în continuare, organul P.C. Bul
gar. subliniind evoluția pozitivă a 
situației internaționale, arată, in 
acest context, că „o expresie a po
liticii consecvente inbitoare dc pa
ce a celor două țări socialiste din 
Balcani este acordul exprimat de 
cei doi conducători — ai Republi
cii Populare Bulgaria și Republicii 
Socialiste Românin — ca și pe vi
itor sâ depună eforturi pentru dez
voltarea colaborării șl bunei veci
nătăți dintre țările balcanice".

în încheiere. în editorial se sub
liniază importanța vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu in Bulga
ria. arătindu-se că „ea a fost utilă 
dezvoltării relațiilor bilaterale in 
toate sferele, întăririi colaborării șl 
prieteniei bulgaro-române, in inte
resul celor două țări, al cauzei so
cialismului și păcii".

Primirea de către cancelarul federal 
și președintele ad-interim al Austriei 

a delegației parlamentare române
VIENA 17 (Corespondență de la 

C. Vlad). — Cancelarul federal 
dr. Bruno Kreisky, președintele 
ad-interim al Republicii Austria, l-a 
primit pe tovarășul Miron Constan- 
tinescu. președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România. conducătorul delegației 
parlamentare române, care efec
tuează o vizită oficială in Austria.

Cu acest prilej, președintele Marii 
Adunări Naționale a adresat dr. 
Bruno Kreisky. din partea președin
telui Republicii Socialiste Românin. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un căl
duros mesaj de prietenie și cele mai 
bune urări de succes poporului 
austriac prieten.

Mulțumind călduros, dr. Bruno 
Kreisky a rugat să se transmită 
conducătorului României un cald sa

lut prietenesc, urări de sănătate și 
fericire, succese tot mai importante 
poporului român in construcția noii 
societăți.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate, au participat președin
tele Consiliului Național, Anton Be
nya, președintele Consiliului Fede
ral. Helene Tschitschko, șeful frac
țiunii parlamentare a Partidului So
cialist, Robert Weisz, șeful fracțiunii 
parlamentare a Partidului Populist, 
Stephan Koren, secretarul general 
al M.A E.. Alois Marquet. Au fost 
de față membrii delegației M.A.N. și 
ambasadorul României la Viena, Du
mitru Aninoiu.

în continuare, cancelarul federal a 
reținut la dejun pe președintele 
M.A.N. și persoanele oficiale ro
mâne.

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbirile secretarului de stat al S.U.A. la Damasc și Tel 
Aviv • Aviația israeliană a bombardat din nou tabere pales- 

tinene din sudul Libanului
DAMASC 17 (Agerpres). — Secre

tarul de stat al S.U.A., Henry Kis
singer. a părăsit, vineri noaptea, 
Damascul, dtipă o întrevedere de șapte 
ore și jumătate cu președintele Si
riei. Hafez Al Assad. Pe aeroport, 
înainte de a pleca sore Israel. Kis
singer a declarat ziariștilor că între
vederea s-a desfășurat intr-o atmos
feră de ..cordialitate și de spirit 
foarte constructiv", trecindu-se in 
revistă ..toate aspectele unui posibil 
acord de dezangajare militară intre 
Siria și Israel". El a precizat că 
„s-a făcut un progres, dar nu s-a 
ajuns la nici un acord", exprimin- 
du-și speranța că simbătă. după ce 
va discuta cu oficialitățile israeliene, 
se va întoarce la Damasc.

TEL AVIV 17 (Agerpres). — Re
venit la Tel Aviv. vineri dimineața, 
secretarul de stat Henry Kissinger 
a avut. în cursul zilei de vineri, noi 
convorbiri cu premierul Golda Me’ir 
sl cu alte oficialități israeliene asu
pra dezangajării forțelor de pe înăl
țimile Golan. După cum a declarat 
Shimon Peres, ministrul israelian al 
informațiilor. secretarul de stat a- 
merican i-a informat, cu acest pri
lej. do interlocutorii săi .despre re
zultatele ultimei sale întrevederi cu 
președintele Siriei.

In cursul după-amiezii, cabinetul 
in-aelian s-a întrunit in ședință soe- 
cială. pentru a examina stadiul ac
tual al negocierilor indirecte cu 
partea siriană.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Avi
oane israeliene au bombardat din 
nou. vineri, tabere palestinene. din 
sudul Libanului. Un comunicat al 
Ministerului libanez al Apărării Na
ționale informează câ in urma rai
durilor israeliene întreprinse in 
ziua precedentă in sudul Libanului 
au fost ucise 48 de persoane, iar 
alte 147 au fost rănite. De aseme
nea, 143 de case au fost distruse.

TEL AVIV 17 (Agerpres). — Avia
ția israeliană a atacat vineri tabere 
palestinene amplasate în sudul Li
banului — a anunțat un purtător de 
cuvint militar israelian.

în același timp, s-a anunțat că au 
continuat duelurile de artilerie si- 
riano-isrăeliene pe frontul de pe 
înălțimile Golan.

DAMASC 17 (Agerpres). — Luptele 
dintre forțele siriene și cele israe
liene au cuprins, vineri, toate sec
toarele frontului de pe înălțimile 
Golan — anunță un comunicat mili
tar sirian. Totodată, se menționează 
că. in cursul aceleiași zile, in spațiul 
aerian al Libanului au avut loc lupte 
intre avioane siriene și cele israe
liene. Forțele noastre — arată comu
nicatul sirian — au interceptat apara
tele israeliene venite să bombardeze 
tabere palestinene din sudul Libanu
lui. au angajat lupta și au doborit un 
avion inamic.
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DESCHIZiND PERSPECTIVE ÎNCETĂRII RĂZBOAIELOR 
COLONIALE PORTUGHEZE IN AFRICA

Acord intre Portugalia 
și Guineea-Bissau privind 

începerea de tratative directe
Declarația oficială și propunerile P. A. I. G. C.
GUINEEA-BISSAU 17 (Agerprcs). 

— într-o declarație oficială dată’pu
blicității, Comitetul Executiv de 
Luptă al Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) 
apreciază că în noua conjunctură po
litică. caracterizată prin afirmarea 
forțelor democratice pe scena politi
că din Portugalia, o soluție care să 
conducă la eliberarea totală a po
porului din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde ar permite sta
bilirea unui nou tip de raporturi, in 
interesul comun al celor două po
poare. pe principiul strictei egalități.

Este evident — se spune in decla
rație — că în actuala fază a evolu
ției politice și militare a poporului 
din Guineea-Bissau și, in general, 
a luptei împotriva colonialismului 
portughez in Africa, aceste noi ra
porturi reclamă :

1) Recunoașterea Republicii Gui- 
ncca-Bissau și a dreptului poporului 
din Insulele Capului Verde la auto
determinare și independență ;

2) Recunoașterea aceluiași drept 
popoarelor din celelalte colonii por
tugheze.

Ținind seama de aceste obiective 
și pentru a evita alte sacrificii, pe 
care continuarea războiului le im
plică, Comitetul Executiv de Luptă 
al P.A.I.G.C. propune noii conduceri 
politice din Portugalia începerea 
imediată de negocieri pentru solu
ționarea pe cale politică a conflic
tului.

Comitetul Executiv de Luptă al 
P.A.I.G.C. se declară gata de a în
cepe negocieri cu sau fără încetarea 
focului in Guineea-Bissau.

In continuare, in declarație se 
subliniază că pentru încetarea focu
lui. in vederea negocierilor, partea 
portugheză ar trebui să îndeplineas
că următoarele condiții : regruparea 
tuturor forțelor așa-numlte teritoriale 
de ocupație in comandamente de 
sector și a forțelor așa-numite dc 
intervenție și comandamentelor lor 
operaționale in comandamentele o- 
pcraționale dc regrupare : încetarea 
tuturor acțiunilor operaționale și ac
telor de agreșiune împotriva popu
lației.

Comitetul Executiv de Luptă al 
P.A.I.G.C., recunoscut de Organiza
ția Unității Africane ca singurul re
prezentant autentic și legitim al po
porului din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde, respinge orice în
cercare de a acredita eventuale gru
pări așa-zis naționaliste, create in ul
timul moment și întreținute din ex
terior. a căror recunoaștere de că
tre autoritățile portugheze ar avea 
drept consecință inevitabilă conti
nuarea luptei armate de eliberare 
națională.

în declarație se exprimă1 convinge-- 
rea că noua conducere politică din 
Portugalia, ținind seama de intere
sul propriului popor, va da dovadă 
de realism și va accepta propunerile 
făcute.

Acordul juntei; la 25 mai vor începe convorbirile 
in vederea încetării focului

DAKAR 17 (Agerprcs). — Radio 
..Libertațao" anunță că în cursul 
întrevederilor care au avut loc joi 
seara la Dakar intre Mario Soares, 
ministrul portughez de externe, și 
Aristides Pereira, secretar general al 
P.A.I.G.C., a intervenit un acord.

Comunicatul precizează că convor
birile cu o delegație trimisă de 
Junta de salvare națională a Repu
blicii Portugalia a avut loc la ini
țiativa acesteia. Delegația a comu
nicat oficial lui Pereira hotărîrea 
juntei de a accepta propunerea de 
începere a negocierilor, formulată de

Comitetul Executiv de luptă al 
P.A.I.G.C. fn declarația sa, in vede
rea soluționării conflictului. Delega
ția portugheză — arată postul de ra
dio „Libertacao" — l-a mai infor
mat pe secretarul nostru general 
dssore dorința juntei ca negocierile 
să fie precedate de o încetare a fo
cului, in conformitate cu propune- 
r.le formulate in aceeași declarație 
a Comitetului Executiv de Luptă al 
P.A.I.G.C.

La propunerea delegației portu
gheze, convorbirile în vederea înce
tării focului vor începe Ia 25 mal, Ia 
Londra.

Mario Soares : „Portugalia este gata să înceapă 
imediat convorbiri și cu mișcările de eliberare 

din Angola si Mozambic
DAKAR 17 (Agerprcs). — Intr-un 

Interviu acordat ziarului senegalez 
„I.e Soleil", Mario Soares, ministrul 
portughez de externe, a declarat că 
in cursul intilnirii de la Dakar cu 
Aristides Pereira, secretar general 
al P.A.I.G.C., a propus un acord 
prevăzind o încetare a focului, nego
cieri in vederea aplicării principiu
lui autodeterminării și o cooperare 
intre Guineea-Bissau și Portugalia. 
Liderul socialist portughez a sub
liniat că țara sa „este dispusă să 
respecte principiul autodeterminării, 
acceptind, in mod loial, toate con
secințele". El a apreciat că in cursul 
intilnirii cu Pereira „a fost făcut un 
pas concret spre pace". ’

Pronunțindu-se pentru „recunoaș

terea dreptului popoarelor de a 
dispune de ele insele", Soares a apre
ciat că „problema imediată este în
cetarea războiului". „Pentru aceasta 
— a spus el — trebuie negociate di
feritele modalități practice de apli
care a principiului autodeterminării. 
Convorbirile pe care le-ani angajat 
ne vor permite să stabilim o încetare 
a focului și, in condiții de pace, să 
construim viitorul in libertate".

-Snares a declarat că* guvernul 
său este gata să Înceapă ime
diat convorbiri de aceeași na
tură cu mișcările de eliberare din 
Angola șl Mozambic și că dorește să 
restabilească, cit mai grabnic cu pu
tință. relații diplomatice cu Senegalul.

Aristides Pereira: „S-a făcut un prim pas 
spre deschiderea căii către o soluționare politică 

a conflictului"
La rindul său, Aristides Pereira a 

declarat. înainte de a părăsi Dakarul, 
câ apreciază intilnirea sa cu Mario 
Soares drept „un prim pas spre 
deschiderea căii care va duce la o so
luționare politică a conflictului dintro 
poporul său și statul portughez".

Secretarul general al P.A.I.G.C. a 
afirmat câ dorește o coordonare cu 
mișcările de eliberare din Mozambic 
și Angola, pentru a discuta cu Por
tugalia.
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agențiile de presa transmit:
Președintels Camerei 

Consilierilor a Dietei japo
cu arhiepiscopul Makarios și persoa
nele oficiale care ii însoțesc.

neze, Kenzo Kono, a primit, vi
neri, pe ambasadorul român la To
kio. Nicolae Finanțu. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire priete
nească cu privire la dezvoltarea re
lațiilor și contactelor prietenești 
dintre instituțiile parlamentare din 
cele două țări.

Șeful delegației G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de 
Cnrl intilnirile consultative din

GEMAL BIEDICI - REALES PREȘEDINTE 
AL CONSILIULUI EXECUTIV FEDERAL 

AL R. S. F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 17 — (Corespondență 

dc la S. Morcovcs,cu). In cea de-a 
treia zi a lucrărilor sesiunii Adunării 
R.S.F. Iugoslavia, cele două camere 
ale forului suprem al țării. întrunite 
in ședință comună, au ales preșe
dintele. vicepreședinții și membrii 
Consiliului Executiv Federal și au 
numit secretarii federali și președin
ții comitetelor federale.

în funcția dc președinte al Consi
liului Executiv Federal a fost reales 
Gemăt Biedici. Iar ca vicepreședinți 
— Dobrosav Clulafici, Miloș Mlnicl, 
Berisav Șefer și Anton Vratușa.

Au fost numiți șapte secretari fe
derali. intre care Miloș Minici, pen
tru afacerile externe, Nikola Liubl- 
cici, pentru apărarea națională, și E- 
mil Ludviger. pentru comerțul ex
terior.

în cuvîntarca rostită în fața dele- 
gâților Adunării R.S.F. Iugoslavia, 
Gemal Biedici a prezentat direcțiile 
preocupărilor noului guvern pe plan 
Intern și a schițat principiile pe care 
6e va întemeia politica externă a Iu
goslaviei în perioada actualului man
dat încredințat de forul 6uprem al 
țării.

• TRATAMENT RADI
CAL ÎMPOTRIVA DIABE- 
ȚUHJI ? Pentru prima dată,

PORNIND DE LA PRINCIPIUL CA „STAȚIONAREA DE TRUPE

STRĂINE PE TERITORIUL UNEI ȚĂRI CONSTITUIE 0 INCĂL-

CARE A SUVERANITĂȚII"

Nigerul cere retragerea detașamentului
francez u

NIAMEY 17 (Agerpres). — „No! nu 
credem — a declarat ministrul de 
externe al Nigerului. M. D. Adamou 
— că o forță străină, oricare ar fi 
ea, poale fi in măsură să apere mai 
bine decît noi înșine interesele nige
rienilor".

Consiliul militar suprem al Nige
rului a dat publicității, joi, un comu
nicat in care cere guvernului fran
cez să-și retragă „cit mai repede po
sibil" detașamentul militar staționat 
la Niamey. Comunicatul, difuzat de

Niamey
Radiodifuziunea națională din Niger, 
subliniază că „staționarea de trupe 
străine pe teritoriul unei țări consti
tuie o încălcare a suveranității acelei 
țâri" și reafirmă „voința Republicii 
Niger de a continua să intensifice 
cooperarea cu toate popoarele in spi
ritul păcii și dreptății".

Ministrul afacerilor externe al Ni
gerului. Moumoumi Djermakoye Ada
mou, a afirmat că hotărîrea privind 
retragerea detașamentului militar 
francez a fost adoptată în aceeași zi 
de Consiliul militar suprem.

medicii Întrevăd posibilitatea 
unui tratament radical și, poate, 
definitiv al diabetului, maladie 
ce afectează milioane și mili
oane dc oameni. In loc de a 
inocula in organism insulina, pe 
oare celulele pancreasului nu o 
mai pot elabora, in ultimii ani 
specialiștii încearcă să restabi
lească „producția internă" a a- 
oestut hormon. Un bilanț al 
tentativelor de a înlocui pan
creasul deficitar prin implanta
rea de celule producătoare de 
insulină (beta) — deocamdată pe 
animale — a fost făcut la Paris 
recent de specialiști in diabeto
logie. Asemenea transplantări 
la om vor deveni posibile in 
viitorii cinci ani. Totodată, se 
speră să se ajungă la o teh
nică și mai promițătoare — re
alizarea pancreasului artificial 
— un fel de proteză miniatu
rală capabilă să furnizeze orga
nismului insulina necesară. Se 
apreciază că in 1976 un aseme
nea aparat ar putea fi experi
mentat pe om.

Declarația - program 
al R. F.

BONN 17. — (De la corespondentul 
nostru). La 17 mai, cancelarul Hel
mut Schmidt a prezentat Bundesta- 
gului declarația-program a noului 
guvern. El a subliniat că actualul 
guvern va acționa, sub semnul con
tinuității, în direcția înfăptuirii re-

MONTEVIDEO

Demonstrație pentru 
eliberarea lui R. Arismendi

MONTEVIDEO 17 (Agerpres). — 
In capitala Uruguayului, Montevideo, 
s-a desfășurat o demonstrație de 
protest împotriva arestării primului 
secretar al C.C. ai Partidului Co
munist din Uruguay, Rodney Aris
mendi. Participanții la această ac
țiune au cerut eliberarea lui Rodney 
Arismendi și a celorlalți deținuți 
politici, arestați în mod arbitrar. A- 
ceastă cerere a fost exprimată și in 
manifestele difuzate de către orga
nizațiile partidului și Uniunea Ti
neretului Comunist din Uruguay in 
diferite orașe ale țării.

AUSTRALIA

a noului gu vin 
Germania
formelor cuprinse In programul e- 
lectqral pe baza căruia Partidul so
cial-democrat și Partidul liber- 
democrat au ciștigat majoritatea 
voturilor în alegerile parlamentare 
din 1972.

încheierea campaniei 
electorale din Franța
PARIS 17 (Agerpres). — Vineri, la 

miezul nopții, s-a încheiat campania 
pentru cel de-al doilea tur de scru
tin al alegerilor prezidențiale fran
ceze. care se va desfășura duminică, 
19 mai.

Cei doi concurenți — Francois Mit
terrand, candidatul unic al stingii, și 
Valery Giscard d’Estaing. candidat 
din partea majorității guvernamen
tale — și-au rostit ultimele ’ dis
cursuri.

Intr-un comentariu consacrat aces
tui important eveniment din viața 
politică a Franței, agenția France 
Presse scrie că ..cei doi candidați iși 
vor discuta, duminică, sufragiile a 
peste 30 milioane de alegători, in
tr-un scrutin despre care toate son
dajele de opinie estimează că va fi 
cel mai strîns din istoria alegerilor 
prezidențiale franceze".

Un scrutin anticipat, 
cu multe implicații

Plenara conducerii P. C.
German. D6sseld!>rf s-a des- 
chis. vineri, plenara conducerii Par
tidului Comunist German. Președin
tele P.C.G., Herbert Mies, a prezen
tat un raport despre situația politică 
din R.F.G. după formarea noului 
guvern și despre sarcinile partidului.

Președintele Republicii 
Cipm arhiepiscopul Makarios, a 
sosit la Pekin pentru o vizită ofi
cială In R. P. Chineză, la invitația 
guvernului acestei țâri. Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a avut o întrevedere’

tre cele două părți sud-vietnameze, 
Nguyen Van Hieu, a părăsit, vineri, 
capitala Franței, plecind spre patrie. 
Intr-o declarație făcută pe aeroport, 
cl a arătat câ vina pentru întrerupe
rea consultărilor din suburbia pari
ziană La Celle-Saint-Cloud revine 
părții saigoneze, care a sabotat con
vorbirile.

M.S.E. a! R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație in 
care, sprijinind deplin poziția ex
primată intr-o recentă declarație a 
M.A.E. al Republicii Vietnamului de 
Sud. condamnă acțiunile saigoneze de 
extindere a operațiunilor militare in 
Vietnamul de sud și de sabotare a 
convorbirilor dintre părțile sud-viet
nameze. Declarația subliniază. tot
odată. necesitatea incetării ameste
cului străin in Vietnamul de sud și 
a asistentei militare acordate din 
afară regimului de la Saigon.

A VI-a sesiune a grapei 
de lucra româno-ceho- 
S10VG03 *n domeniul construcții
lor de mașini s-a încheiat la Pra- 
ga. Protocolul încheiat cuprinde 
măsuri pentru dezvoltarea și adinci- 
rea cooperării și specializării in pro
ducția mașinilor-unelte, electronicii 
și electrotehnicii, utilajului chimic, 
energetic. Din partea română, docu
mentul a fost semnat de Gheorghe 
Boldur. adjunct al ministrului con
strucțiilor de masini-unelte și elec
trotehnice. iar din partea cehoslovacă 
— de J. Vaverka, locțiitor al rriinis- 
trului federal al metalurgiei și con
strucțiilor grele.

Primii miniștri ai Indiei 
și Republicii Bangladesh, 
Indira Gandhi și, fespectiv. Mujibur 
Rahman, au senjnat, la Delhi, o de
clarație comună in legătură cu dez
voltarea relațiilor bilaterale și cu si
tuația din zonă. Documentul cere să

se Întreprindă acțiuni concrete pen
tru asigurarea unei păci durabile in 
zonă. Au mai fost semnate un acord 
de delimitare a frontierei și de de
marcare a enclavelor teritoriale din
tre cele două ță'ri și un acord eco
nomic și de cooperare.

Ajutor al Crucii Roșii din 
România pentru sinis- 

trații din Siria
Zilele trecute, la Damasc a 

sosit un avion românesc tran
sportând ajutorul oferit de So
cietatea de „Cruce Rosie" din 
România „Semilunii Roșii* din 
Republica Arabă Siriană pentru 
sinistratlt de pe urma inunda
țiilor provocate de revărsarea 
unor nuri din nordul Siriei. A- 
jutorul „Crucii Roșii" din Româ
nia a fost predat președintelui 
„Semilunii Roșii" a Siriei, dr. 
Ahmad Chaukat Chatti, de că
tre ambasadorul român la Da
masc, Emilian Manciur. La ce
remonie au fost de față dr. 
Comellu Todescu, reprezentan
tul „Crucii Roșii" din România, 
activiști ai „Semilunii Roșii" 
din Siria și membri ai Amba
sadei române de la Damasc.

Alegătorii australieni sint chemați 
azi la urne pentru a desemna pe noii 
membri ai Camerei reprezentanților 
și Senatului. Convocarea precipitată 
a corpului electoral z a fost de
terminată de obstrucția practicată 
de grupurile opoziției față de pro
iectele de lege elaborate de cabine
tul laburist. în urma alegerilor din 
decembrie 1972, partidul laburist a 
obținut, după cum se știe, o majo
ritate comodă in Camera reprezen
tanților (67 din totalul de 125 de 
locuri). în schimb insă, în Senat ma
joritatea a rămas de partea partide
lor conservatoare.

în mod normal, la 18 mai trebuiau 
să fie aleși jumătate din numărul 
senatorilor. Dar disputele perma
nente dintre guvern și opoziție au 
determinat proclamarea alegerilor 
legislative generale, act care nu are 
decit două precedente în istoria ce
lor 73 de ani a parlamentului aus
tralian.

Cu ce bilanț se prezintă In fața 
alegătorilor cabinetul laburist, după 
o perioadă relativ scurtă de guver
nare (aproape un an și jumătate) ? 
Domeniul economic pare a fi con
siderat unul din atuurile principale 
ale laburiștilor : lichidarea șomaju
lui, activizarea capacităților de pro
ducție in proporție de peste 90 la 
sută, sporirea investițiilor in indus
tria prelucrătoare cu 24 la sută și 
cu 33 la sută in cea minieră. S-a 
enunțat dorința de a se promova o 
politică economică dinamică în sco
pul creșterii capacității de competi
tivitate a industriei australiene și 
diminuării marilor discrepante so
ciale, lăsate moștenire de la o gu
vernare conservatoare de aproape un 
sfert de secol — 10 la sută din aus
tralieni, adică 1 300 000 oameni, tră
iesc, după cum au stabilit recent 
cercetători ai Universității din Mel
bourne, sub „limita sărăciei" ; alți 8 
la sută sint „aproape săraci".

într-o perspectivă mai largă, gu
vernul laburist s-a angajat să reali
zeze o politică de „răscumpărare a 
Australiei**, la început prin frînarea 
procesului de acaparare a imenselor 
teritorii și a marilor sectoare ale in
dustriei de către capitalurile Străine 
și apoi prin redobindirea controlului

statului asupra acestor sectoare-cheie 
ale economiei.

Foarte activă, cu atribute de rea
lism și spirit constructiv s-a dovedit 
politica promovată pe plan extern de 
cabinetul Whitlam. Chiar din primele 
luni după venirea la putere, guver
nul laburist a reluat relațiile cu 
R. P. Chineză — „corectindu-se ast
fel o gravă anomalie**, după cum s-a 
afirmat oficial —\ a decis să retragă 
trupele australiene din Indochina, 
să stabilească raporturi diplomatice 
cu R. D. Vietnam, să sprijine la 
O.N.U. rezoluțiile de condamnare a 
colonialismului și discriminărilor ra
siale. Intensificarea colaborării eco
nomice s-a dovedit o preocu
pare statornică a noului cabinet, 
dublată de opoziția manifestă față 
de tratatele militare. Premierul 
Whitlam a apreciat ca dăunătoare 
pentru interesele țării „alinierea au
tomată la‘opțiunile S.U.A." și a ini
țiat dialoguri cu numeroase state, 
menționind necesitatea cultivării de 
relații bazate pe o reală egalitate cu 
toate națiunile.

„Calul de bătaie" al celor două par
tide conservatoare, liberal și agrarian, 
care au alcătuit trecutele guverne de 
coaliție este inflația. Ca remediu anti- 
inflafionist, conservatorii promit re
ducerea impozitelor și a dobinzilor, 
dar preconizează, in același timp, 
facilități pentru pătrunderea capita
lurilor străine și cheltuieli militare 
sporite. Eficacitatea unor astfel de 
proiecte este pusă la îndoială — după 
cum relatează din Sydney corespon
dentul ziarului „Neue Ziircher Zei- 
tung“ — de „experțil economici 
nepărtinitori din Australia". în 
fapt, liberalii și agrarienii — scrie 
ziarul citat — nu oferă decît proce
deele „reîncălzite" ale liberalismului 
din deceniul 50, care și-au dovedit 
caducitatea.

Pozițiile de plecare diferite ale ce
lor două grupări ce își dispută vo
turile alegătorilor au determinat o 
campanie electorală destul de încin
să, cu atlt mai legitim fiind intere
sul cu care sint așteptate rezultatele 
scrutinului.

P. STANCESCU

• AUTOMOBIL CU 
AER COMPRIMAT. u" 
nou rezultat al căutărilor fe
brile de noi combustibili este 
și prima mașină cu aer compri
mat, realizată de curind in Ita
lia, căreia specialiștii îi prevăd 
un viitor deosebit. Motorul ma
șinii, alimentat de 15 butelii cu 
aer. care pot fi încărcate cu 
ușurință de la un compresor, a- 
Gigură mașinii o autonomie de 
70 de km. Indicată îndeosebi 
pentru circulația urbană, întru- 
cit viteza ei nu depășește 30 de 
km pe oră, mașina cu aer com
primat este menită să consti
tuie un răspuns la două pro
bleme cit se poate de acute la 
ora actuală : poluarea atmos
ferică și sonoră și penuria de 
energie-

• LA TEATRU PE MA
LUL TAMISEI... Noul com- 
plex al Teatrului Național care 
va fi inaugurat la Londra, in 
aprilie, anul viitor, va constitui 
„cea mai impresionantă prezen
ță arhitectonică in peisajul tea
tral britanic, de la faimosul 
„Globe Theater" de pe vremea 
iui Shakespeare". Această a- 
preciere a făcut-o cunoscutul 
regizor englez Peter Hall, la o 
recentă conferință de presă, de
dicată viitorului lăcaș al artei 
scenice din capitala Marii Bri
tanii, a cărui siluetă modernă 
se profilează de pe acum pe 
malul sudic al Tamisei. Gran
diosul edificiu va cuprinde două 
săli mari — cu 1 165 și, respec
tiv, 900 de locuri — și un stu
dio experimental cu 200—400 de 
locuri, permițind punerea in 
scenă a spectacolelor de cea 
mai diversă factură. Șl un ele
ment cu' totul original : noul 
teatru va dispune de mai multe 
terase, oferind pitorești prive
liști asupra Tamisei.

• SE COLECTEAZĂ 
ALUMINIU. Pe Prc’ 
ocupărilor de valorificare 
deșeurilor solide și de eco
nomisire a resurselor natu
rale, pe Întreg cuprinsul 
S.U.A. au fost inființate cen
tre de colectare a ambala
jelor de aluminiu. folosite 
pe scară largă în industria ali
mentară. Deșeurile achizițio
nate astfel, contra cost, sint mă
runt ițe in așchii și expediate la 
topitorii, unde sint nrelucrate 
in lingouri de aluminiu.

• OBIECTE DE ARTA 
INDESTRUCTIBILE. Ra- 
cent, cercetătorii de la Centrul 
de studii nucleare din Grenoble 
au avut in „tratament" o sta
tuie de lemn datind din secolul 
al XVI-lea. Timp de zece ore 
ea a fost impregnată cu poli
meri. apoi iradiată cu raze 
gamma. După tratament, sta
tuia a ciștigat citeva kilograme 
In greutate, devenind în schimb 
indestructibilă. Iată o nouă vo
cație a energiei nucleare — 
conservarea obiectelor de artă 
confecționate din lemn și pia
tră. Razele gamma asigură re
zistență unor materiale fibroa
se, cum ar fi țesăturile și hîr- 
tia. Moleculele din material 
plastic grefate pe țesături sau 
hîrtie aderă, sub acțiunea ira
dierii, la cele ale celulozei sau 
ligninei, formînd un material 
nou, ce conservă aspectul celui 
initial șl posedă o rezistență 
superioară. In acest mod au 
fost tratate numeroase obiecte 
cu o mare vechime și care pre
zintă o deosebită valoare ar
tistică..

•PREMIERĂ FEMI
NINĂ. O telegramă recepțio
nată din Katmandu relatează 
că trei alpiniste japoneze au 
reușit să escaladeze virful Mn- 
naslu din Himalaia, de 8125 
metri. Este cel mai înalt pisc 
escaladat vreodată de o femeie. 
Inițial. expediția era formată 
din patru participante, dar una 
din ele s-a accidentat mortal în 
timp ce lucra la amenaiarea 
unei tabere. In pofida acestui 
tragic accident, celelalte trei al
piniste, folosind o călăuză ne- 
paleză, și-au continuat drumul 
pină la obiectivul propus.
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