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încheierea lucrărilor Consfătuirii cu activul de partid și de stat 
din domeniul comerțului exterior și cooperării economice internaționale

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, vineri după-amiază .a sosit în Capitală, într-o scurtă vizită de prietenie, tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.Pe frontispiciul aerogării Bă- neasa, unde a avut loc ceremonia sosirii, erâu arborate drapelele de stat ale celor două țări, care încadrau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. în limbile română și bulgară se a- flau înscrise, pe mari pancarte,

urările : „Bun venit în Republica Socialistă România tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de ■ Stat al Republicij Populare Bulgaria", „Trăiască prietenia dintre poporul român și poporul bulgar".La coborîrea din avion, tovarășul Todor Jivkov este salutat cu deosebită căldură de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Conducătorii de partid și de stat ai României și Bulgariei își string prietenește mîinile, se îmbrățișează.Un grup de pionieri le oferă buchete de flori.La aeroport erau prezenți tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu,

Emil Drăgănescu, Ion Pățan, Leon- te Răutu, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, precum și membri ai guvernului, generali.Era de față Ivan Abagiev, ambasadorul Bulgariei la București.O gardă militară prezintă . onorul. Sînt intonate, apoi, imnurile de stat ale Republicii Populare Bulgaria și Republicii Socialiste România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov trec în revistă garda de onoare.Numeroși cetățeni ai Capitalei, aflați pe aeroport, salută cu însuflețire pe conducătorii de partid și de stat ai României și Bulgariei, îi aclamă îndelung.
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MESAJUL

Stimați tovarăși,Scopul Consfătuirii cu șefii misiunilor diplomatice și ai agențiilor economice, cu cadrele de răspundere din domeniul activității internaționale și al comerțului exterior este acela de a analiza munca desfășurată pentru dezvoltarea colaborării țării noastre cu celelalte state ale lumii, pentru extinderea relațiilor noastre economice și a cooperării în • producție pe plan mondial.Am organizat această consfătuire avînd în vedere că ne aflăm în ultimul an al cincinalului 1971— 1975 și ne pregătim pentru următorul cincinal — 1976—1980. Aceasta impune să analizăm temeinic modul în care au fost realizate sarcinile privind dezvoltarea colaborării economice internaționale, să luăm măsuri pentru impulsionarea acesteia și, totodată, să stabilim ce trebuie făcut în vederea realizării și în acest domeniu a Directivelor Congresului al XI-lea al partidului. iCu atît mai necesară este această analiză cu cît, după cum se știe, în viața internațională asistăm la fenomene grave de criză economică și financiară, la creșterea prețurilor materiilor prime, la instabilitate economică. Această situație face necesară adoptarea unor măsuri hotărîte pentru asigurarea dezvoltării pe baze noi a relațiilor economice dintre state, sporirea contribuției țării noastre Ia soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale.La Congresul al XI-lea am prezentat pe larg activitatea internațională a Partidului Comunist Român și a Republicii Socialiste România și, pe această bază, s-au stabilit orientările fundamentale pentru politica externă generală de viitor a partidului și statului nostru. Desfășurarea evenimentelor’ demonstrează, cu toată elocvența justețea aprecierilor și orientărilor stabilite de Congresul partidului.- Avem deci, și în domeniul activității internaționale — ca în întreaga noastră politică — un program clar, care se bazează pe analiza marxist-leninistă a desfășurării e- venimentelor și a raportului mondial de forțe, a tendințelor de dezvoltare a omenirii contemporane. Ceea ce se impune acum este ca, pe baza liniei generale stabilite de Congresul al XI-lea, să acționăm cu toate forțele în vederea participării active a României la schimbul mondial de valori materiale și spirituale, la diviziunea internațională a muncii, la soluționarea complexelor probleme economice și politice ale omenirii de azi, la dezvoltarea colaborării internaționale, la realizarea unei noi ordini economice și politice, a unei păci trainice în lume.România întreține relații diplomatice și consulare cu 120 de țări 
și relații economice cu peste 130. 

Principiile generale ale politicii externe a țării noastre, activitatea practică pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, au făcut să crească prestigiul și autoritatea României socialiste pe toate meridianele globului.Succesele obținute de țara noastră în activitatea pe plan internațional sînt nemijlocit legate de rezultatele dobîndite de poporul român în dezvoltarea economico- socială a țării, în făurirea noii o- rînduiri sociale socialiste, în ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație. Zilele a- cestea s-a publicat comupicatul cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială pe 1974, din care putem constata cu multă satisfacție că și în anul trecut economia românească a continuat să se dezvolte într-un ritm înalt. Producția industrială a fost cu 15 la sută mai mare decît în1973, iar venitul național a crescut cu 12,5 la sută. Succese importante au fost obținute în toate sectoarele de activitate. în anul1974, volumul investițiilor a crescut cp peste 22 la,sută față dea- nul precedent, iar valoarea fondurilor fixe puse în funcțiune, cu aproape 29 la sută. Aceste realizări remarcabile din anul trecut — ca și cele din ceilalți patru ani anteriori — asigură realizarea cincinalului cu succes, înainte de termen.Victoriile remarcabile obținute în dezvoltarea economico-socială a țării demonstrează cu putere justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, realismul planului cincinal, consecvența cu care întregul popor. înfăptuiește Programul Partidului . Comunist Român — forța politică .conducătoare a, societății noastre socialiste.Pe baza :creșterii venitului național, s-au asigârat mijloacele materiale și financiare necesare atît acumulării, în vederea continuării dezvoltării întregii societăți, cît și ridicării nivelului de trai, material și spiritual, al întregului nostru popor. Merită subliniat faptul că, în condițiile creșterii vertiginoase a prețurilor în țările capitaliste dezvoltate, ca și în general, pe plan internațional, prețurile produselor de consum din țara noastră s-au menținut în limitele prevederilor cincinalului, crescînd cu numai 2 la sută în ultimii patru ani. Aceasta a făcut posibil ca, în urma trecerii la majorarea generală a retribuției oamenilor muncii, să se asigure,. în acest cincinal, o creștere a veniturilor reale cu circa 23 la sută, față de 20 la sută, cît era prevăzut în plan.- Consider necesar să subliniez, în cadrul acestei consfătuiri rolul important pe care, l-au avut în obținerea acestor succese, în dezvoltarea economico-socială a patriei noastre activitatea' de comerț exterior și cooperarea în producție

cu alte state. România acordă o. a- tenție deosebită extinderii relațiilor economice cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, corisiderînd aceasta o necesitate obiectivă, un factor activ al dezvoltării generale a țării și, totodată, un mijloc de sporire a contribuției noastre la promovarea unei politici de colaborare fructuoasă în întreaga lume. ,în anul 1974; volumul comerțului exterior al țării noastre a fost cu 38 la sută mai mare decît în 1973, iar pe patru ani schimburile economice ale României cu celelalte state au crescut într-un ritm mediu anual de 21,5 la sută. Produsele românești — rezultat al muncii întregului nostru popor — ajung în peste 130 de state și din tot atîtea state poporul nostru primește diferite produse care îi sînt necesare.Stimați tovarăși,în conformitate cu politica generală a României de dezvoltare continuă a colaborării cu toate țările socialiste, în schimburile .economice ale țării noastre țările socialiste ocupă locul cel mai important, în acest cadru, doresc să menționez faptul că relațiile de colabârare ale României- cu țările membre ale C.A.E.R. s-au amplificat continuu în ultimii ani, pe primul plan aflîn- du-se Uniunea Sovietică. De altfel, Uniunea Sovietică este principalul partener economic al României, deținînd aproape 20 la sută din totalul comerțului nostru exterior. Nu dores.c să mă refer aici la schimburile noastre economice cu fiecare țară din C.A.E.R., deoarece aceste probleme au fost analizate amănunțit în cadrul dezbaterilor desfășurate pînă acum. Consider însă necesar să menționez că, pe ansamblu, schimburile noastre cu țările socialiste au crescut în ultimii 4 ani într-un ritm de 10 pînă la 15 la sută, iar cu unele dintre ele schimburile chiar s-au dublat. Este adevărat că ritmul de dezvoltare a schimburilor cu unele țări este sub acest procent. Pe total, ritmul mediu de creștere în acești 4 ani 'este de circa 13 la sută,t în timp ce ritmul dezvoltării schimburilor noastre economice generale a fost de 21,5 la sută’S-au dezvoltat puternic relațiile noastre economice cu Iugoslavia, care au crescut în acești ani cu 194 la sută, precum și cu Albania, care au crescut cu 175 la sută, într-un ritm mediu anual de 31 la sută și, respectiv, de 29 la sută. S-au extins, de asemenea, relațiile economice ale României cu țările socialiste din Asia și A- merica Latină. Menționez în acest sâns creșterea cu 116 la sută a’ schimburilor cu R. P. Chineză și cu 183 la sută a schimburilor cu R. P. D. -Coreeană.Doresc să subliniez că, pe ansamblu, față de ritmul general de creștere a relațiilor economice internaționale ale României, ritmul 

' de dezvoltare a colaborării economice cu țările membre ale C.A.E.R., cu țările socialiste în general,' a fost, după cum . am menționat,, ceva mai mic. în parte, această situație este determinată atît de extinderea colaborării țării noastre cu un număr mare de state, îndeosebi cu țările în curs de dezvoltare, cît și de puternica ridicare a prețurilor pe piața mondială în ultimii ani. Cu toate acestea, consider important să atrag atenția asupra necesității intensificării eforturilor pentru dezvoltarea într-un ritm mai intens în următorii ani a relațiilor noastre economice cu țările socialiste.în primul rînd, trebuie să acordăm atenția corespunzătoare realizării prevederilor pentru 1975. Aș menționa. aici faptul că, cu unele țări socialiste, prevederile sînt încă mici pentru acest an și trebuie depuse eforturi, în continuare, din partea celor interesați — atît a României, cît și a partenerilor noștri — spre a găsi noi resurse pentru creșterea mâi substanțială a schimburilor în1975. în al doilea rînd, este necesar să desfășurăm o activitate mai intensă, împreună cu fiecare țară socialistă, în vederea definitivării și încheierii acordurilor de colaborare economică de lungă durată pe perioada anilor 1976— 1980. Este evident că la realizarea acestor acorduri trebuie să pornim de la necesitatea asigurării în continuare a dezvoltării în "ritm intens a schimburilor economice cu fiecare țară socialistă. Avem în vedere că prevederile Congresului al XI-lea permit o creștere a schimburilor economice într-un ritm destul de înalt, asigu- rînd aproape dublarea lor în cincinalul viitor. Acest lucru va trebui să se reflecte în mod corespunzător atît în ritmul de dezvoltare, cît și în volumul general al schimburilor economice și al cooperării în producție cu fiecare țară socialistă, cu țările socialiste în ansamblu. în concordanță cu orientările stabilite de Congresul al XI-lea, va trebui să acționăm cu toată fermitatea în vederea creșterii schimburilor economice ale României cu țările socialiste, realizării unei mai largi cooperări în producție, sub diferite forme reciproc acceptabile și avantajoase.Republica Socialistă România este ferm hotărîtă să participe activ la activitatea C.A.E.R., la înfăptuirea Programului complex, în scopul accelerării progresului economic și social al fiecărei țări în parte și, totodată, al creșterii, forței sistemului socialist mondial în ansamblu. Noi pornim în mod
(Continuare în pag. a Il-a)
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.. adresat cte tovarășul ■ 
Nicolae Ceaușescu 

participanțîlor la Conferința pe țară a mișcării sportiveDragi tovarăși,Deoarece nu am posibilitatea să iau parte la lucrările Conferinței pe țară a mișcării sportive, doresc să vă adresez pe această cale dumneavoastră, delegatilor și invitatilor la conferință, tuturor sportivilor, tehnicienilor. activiștilor din domeniul educației, fizice și sportului. un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului, precum și din partea mea.Conferința dumneavoastră are loc într-o perioadă de puternic avînt politic si de muncă, cînd întregul nostru popor, însuflețit de istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului, desfășoară o amplă activitate pentru înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal înainte de termen, pentru transpunerea în viată a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. întimpinînd cu entuziasm apropiatele alegeri de deputați. de la 9 martie, oamenii muncii din întreaga. tară se prezintă cu noi și mari înfăptuiri în construcția socialistă. în dezvoltarea si modernizarea economiei naționale. în înflorirea științei și culturii, a învătămîntului. în perfectionarea organizării vieții sociale si creșterea continuă a bunăstării întregii națiuni.Odată cu dezvoltarea generală a tării, a tuturor sectoarelor de activitate, a cunoscut un progres continuu si activitatea de educație fizică și sport Partidul și guvernul apreciază rezultatele pozitive dobîndite îp aplicarea hotărîrilor partidului cu privire la dezvoltarea educației fizice și sportului, la creșterea contribuției acestora la eforturile generale îndreptate spre făurirea și educarea omului nou al societății noastre, la formarea unui tineret sănătos, bine. dezvoltat din punct de vedere fizic și psihic. Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie. 1973 cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice si sportului a înarmat mișcarea sportivă din tara noastră cu orientări clare, a dus la intensificarea activității în acest domeniu. la obținerea unor rezultate bune, atît în sportul de masă, cît și în cel de performantă.Actionînd în spiritul Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism,' care prevede că ..cultura fizică si sportul vor face parte integrantă din măsurile privind dezvoltarea fizică armonioasă si păstrarea sănătății poporului", partidul și guvernul vor acorda și în viitor o atentie deosebită dezvoltării activității în acest domeniu, asigurării condițiilor pentru ■ca poporul român, tineretul patriei să crească cît mai sănătos si viguros, capabil să-și îndeplinească cu succes' rolul istoric de constructor al socialismului și comunismului. Pornim de la necesitatea ca activitatea de educație fizică și sport să fie mai strîns legată de producție, să contribuie la stimularea și dezvoltarea energiilor si a capacităților creatoare ale oamenilor muncii în munca concretă pentru îndeplinirea sarcinilor de plan în întreprinderi, să asigure participarea activă și nemijlocită a maselor largi de sportivi la înfăptuirea politicii generale de dezvoltare economico-
PRODUSUL

NR. 1000000ZALĂU (Corespondentul „Scîn- teii“, Gheorghe Rusu). — Harnicul colectiv din turnătoria întreprinderii de armături din fontă și oțel din Zalău a înscris un deosebit succes în activitatea productivă. Zilele acestea a turnat cel de-al un milionulea robinet. Acest nivel de . producție atins, de tinerii ’ oțelari-topitori de aici relevă un drum ascendent spre mai bine' și mai mult, .înseamnă-înscriera deplină a a- cestei unități economice din Să- lai în marea întrecere pentru realizarea .cincinalului înainte de termen,

socială a tării, de edificare a noii orînduiri. Tocmai pentru a răspunde acestor înalte cerințe este necesar să se treacă la măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea substanțială a activității sportive de masă si de performantă. pentru ridicarea acestei activități la nivelul exigentelor puse de dezvoltarea actuală și în perspectivă a societății noastre.Trebuie spus că, cu toate rezultatele bune obținute la unele ramuri de sport, în acest domeniu există încă lipsuri serioase atît în ce privește cuprinderea și participarea întregului tineret, a maselor de oameni ai muncii la practicarea sistematică a exercițiilor fizice, cît și in privință sportului de performanță. Problemele educației fizice și sportului de masă, activități de importanță deosebită pentru sănătatea populației și cu implicații asupra sportului de performanță, nu sînt încă tratate și rezolvate la nivelul exigențelor înscrise in documentele de partid și de stat. Nu s-au îndeplinit integral sarcinile privind dezvoltarea largă a sportului de masă in rîndul tineretului, al oamenilor muncii din întreprinderi, la sate, în rîndul femeilor, răspîndirea» formelor simple, practicate în aer liber, a ramurilor sportive accesibile, formarea obișnuinței de practicare independentă a exercițiilor fizice și sportului la un număr cit mai mare de cetățeni. Dezvoltarea gimnasticii, atletismului, a sporturilor de iarnă, a înotului, turismului, a sporturilor cu caracter aplicativ-utilitar preocupă în prea mică măsură, organizațiile sportive, organizațiile de tineret și sindicatele!In ce, privește sportul de performanță, există o slabă exigență față de modul de pregătire și educare moral- politică a sportivilor ; se tolerează adesea actele de indisciplină, lipsa de răspundere și manifestările de vedetism ale unor sportivi, favorizarea unor elemente care nu au nimic comun cu sportul. Aceste atitudini și manifestări sint profund dăunătoare activității sportive, fac ca in aceste domenii să se mențină o stare de lucruri ce nu poate fi conșiderată mulțumitoare.Este necesar,, de aceea, ca participant» la conferință să dezbată cu înalt simț de răspundere, cu temeinicie, actuala situație din mișcarea sportivă, să tragă concluziile care se impun, atit din activitatea și rezultatele bune obținute la o serie de discipline sportive — cu care pe drept cuvînt ne putem mîndri — cît și din lipsurile și deficientele ce se mai manifestă în acest domeniu. Trebuie să se ia măsuri ferme pentru a se introduce mai multă ordine și disciplină în întreaga acti- ■ vitate de .educație fizică și sport — atît în sportul de masă, cît și în cel de performanță.Se impune sa se acționeze în modul cel mai hotărît p'entru cuprinderea și antrenarea întregului tineret, în- cepînd cu copiii, cu pionierii și elevii din școli, cu studenții, cu tineretul din întreprinderi și de la sate, in practicarea exercițiilor fizice, a sportului și turismului, pentru folosirea de-forme simple, accesibile și atractive în vederea dezvoltării unei activități sportive cu ade-
(Continuare în pag. a V-a)

în cinstea Zilei ceferiștilor
Apropiata aniversare a istoricelor lupte pline de eroism ale ceferiștilor și petroliștilor din 1933- a devenit, in anii, construcției socialiste. un prilej de trecere în revistă a succeselor dobîndite în domeniul transporturilor feroviare. Potențialul acestui sector a crescut de la cincinal la cincinal. în armonioasă corelare cu celelalte ramuri be baza tehnicii moderne, la niveluri care asigură satisfacerea integrală a necesităților economiei naționale. Numai în actualul cincinal. rețeaua de cale ferată electrificată s-a extins cu 1 000 de kilometri. Pe circa"900 kilometri, printre care și porțiunile București — 

Fetești, Brașov — Sighișoara și Iași — Pașcani, liniile au fost dublate. In același timp, toate stațiile de trafic mare și mediu au fost înzestrate cu instalații de centralizare electro- dinamică. iar depourile si reviziile din tară ah primit 800 locomotive electrice. Diesel-electrice si Diesel- hidraulice. Că urmare a materializării unor importante investiții si folosirii eficiente a materialului rulant existent. în anul 1974 traficul de călători a ajuns să fie de 10 ori mai mare, iar cel de mărfuri de 16 ori superior celui din anul 1938. (Agerpres)
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(Urmare din pag. I)constant de la faptul că în cincinalul următor, și pentru încă o lungă perioadă de timp, colaborarea în cadrul C.A.E.R. trebuie să se desfășoare în spiritul prevederilor statutului acestui organism și al Programului complex, adoptate de comun acord. Colaborarea multilaterală trebuie astfel organizată incit să asigure dezvoltarea puternică a fiecărei economii naționale, creșterea forțelor de producție si crearea unei puternice baze tehnico-materiale a fiecărei țări socialiste. Totodată, în conformitate cu prevederile statutului și ale Programului complex, această colaborare trebuie să ducă la creșterea rolului planului unic național, la • întărirea conducerii politice de către fiecare partid a procesului de edificare a societății socialiste și comuniste în propria țară, la creșterea rolului fiecărui stat socialist, ca exponent al puterii clasei muncitoare, a oamenilor muncii, în opera de făurire a noii orînduiri sociale. Ea trebuie să ducă și la afirmarea mai puternică a colaborării și solidarității internaționale între statele socialiste.Formele de colaborare trebuie să pornească de la caracterul socialist al forțelor și relațiilor de producție din fiecare țară și să contribuie la generalizarea și consolidarea acestora. Ele trebuie să fie în deplină concordanță cu principiile socialiste, să ducă la întă- , rirea proprietății socialiste, la a- firmarea cu putere a dreptului fiecărui- popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale.Ținînd seama de rolul important pe care îl are activitatea C.A.E.R. pentru realizarea unei colaborări trainice și de lungă durată, este necesar să se acționeze și îh continuare pentru perfecționarea activității organelor sale, pentru soluționarea în comun a unor probleme de importanță hotărîtoare privind asigurarea progresului econo- mico-social și dezvoltarea pe calea socialismului și comunismului a fiecărei .țări. Am în primul rînd în vedere problemele materiilor prime, ale specializării și cooperării în producție, problemele formării prețurilor, ale stabilirii unor raporturi juste, echitabile între prețuri, care să contribuie la stimularea forțelor de producție, inclusiv la dezvoltarea puternică a producției agricolă, asigurîndu-se un regim ferm de prețuri, mai corespunzător decît cel existent . în pfezent. De asemenea, este necesar să acordăm o mai mare atenție problemelor colaborării tehnico- șțiințifice, problemelor tehnologice, în vederea dezvoltării activității e- conomice din fiecare țară pe baza celor mai noi cuceriri, ale științei și tehnicii contemporane.Desigur, în soluționarea tuturor acestor probleme nu putem face abstracție de situația economică internațională, de tendințele ce se manifestă în .economia . mondială.. Fără îndoială, aceste fenomene nu se opresc și nu se pot opri la granițele țărilor 'socialiste ; într-o măsură măi mare sau mai mică, ele își exercită influența și asupra dezvoltării aces.- tor țări. în general, țările socialiste, participînd activ la diviziunea internațională a muncii, nu pot rămîne pasive față de adeste probleme ; ele trebuie să ia nemijlocit parte Ia soluționarea problemelor complexe ale lumii de azi, la așezarea relațiilor internaționale pe principii noi, la înfăptuirea u- nei noi ordini economice internaționale, bazate pe echitate, pe deplină egalitate în drepturi.în acest context, relațiile dintre țările C.A.E.R. — în general relațiile dintre țările socialiste — trebuie să devină un model de relații economice noi între state cu adevărat egale în drepturi. în felul a- cesta, în actuala situație mondială, îh cadrul eforturilor pentru soluționarea pe o bază nouă a complexelor probleme economice internaționale, colaborarea dintre țările socialiste va constitui un e- xemplu viu, va fi un factor activ în lupta pentru lichidarea vechilor stări de lucruri, a raporturilor de inechitate, pentru afirmarea noilor principii, pentru triumful unei noi ordini economice și politice internaționale.Stimați tovarăși,Republica Socialistă România a- cordă o mare importanță relațiilor economice și de cooperare cu țările în curs de dezvoltare. în ultimii >ani, aceste relații au cunoscut o extindere puternică. Actualmente, țara noastră întreține relații comerciale și de cooperare economică cu 90 de țări în curs de dezvoltare. în mod deosebit doresc • să menționez faptul că, în ultimii ani, au cunoscut o puternică extindere acțiunile de cooperare în producție cu un număr mare de state din Africa, Orientul Mijlociu, A- merica Latină, Asia.Cu toate acestea, trebuie să spun deschis că nu ne putem declara mulțumiți cu ceea ce am- realizat pînă în prezent în acest domeniu, ponderea țărilor în curs de dezvoltare în cadrul schimburilor e- conomice ale țării noastre .fiind încă mică. Din păcate, importăm produse din aceste țări prin intermediul altor state, inclusiv al țărilor dezvoltate, și exportăm produse românești în țările în curs de dezvoltare prin intermediul unor societăți și întreprinderi comerciale din țările capitaliste dezvoltate. Este de înțeles că această stare de lucruri, este anormală și ea trebuie să fie lichidată cu desăvîr- șire în cel mai scurt timp.Consider necesar să ne propunem ca, în următorii doi-trei ani, ponderea schimburilor economice ale acestor țări în comerțul exterior al României să crească la cel puțin 25 la sută, iar pînă în 1980 la cel pu
țin 30 la sută, în condițiile dezvol

tării generale a schimburilor economice internaționale ale ' țării noastre.în acest cadru, o atenție deosebită va trebui să acordăm înfăptuirii acordurilor de extindere a relațiilor și cooperării în producție cu țările arabe. Ceea ce am realizat pînă acum trebuie să constituie o bază pentru a așeza pe temelii trainice, de lungă durată, cooperarea în producție și schim- burile economice cu aceste țări. Apreciem că pentru aceasta există perspective bune. Sîntem hotă- rîți să facem totul în această privință ; solicit șefilor misiunilor diplomatice și. agențiilor economice, tuturor reprezentanților noștri din aceste țări să depună străduințele necesare pentru a înfăptui neabătut acest obiectiy.De asemenea, pornind de la a- cordurile pe care le avem cu un șir de țări din Africa, de lă faptul că societățile mixte pe care le-am creat încep să funcționeze cu rezultate bune, va trebui să extindem mult colaborarea cu aceste țări în următorii ani. Este necesar să punem un accent tot mai puternic pe realizarea în comun a unor obiective miniere, petroliere, industriale și agrare, care să contribuie la dezvoltarea forțelor de producție în aceste state, la ridicarea economică a țărilor noastre, la extinderea schimburilor și cooperării . economice reciproc avantajoase. Putem aprecia, ținînd seama de dorința și de posibilitățile de progres economico-social ale acestor țări, de ritmul de dezvoltare al țării noastre, că avem toate, condițiile pentru a realiza cu succes sarcina de a ajunge la o creștere simțitoare în următorii ani a schimburilor cu aceste țări, in- . clusiv a cooperării în producție. Sarcina șefilor misiunilor diplomatice, șefilor agențiilor economice, a tuturor reprezentanților statului nostru în aceste țări este de a desfășura o, activitate susținută pentru înfăptuirea orientării stabilite de partid și de stat.Avînd în vedere progresul înregistrat în ultimii 3—4 ani în relațiile economice cu țările Ame- ricii Latine, legăturile tradiționale ale României cu aceste țări, a- finitățile generate de originea comună și, mai cu seamă, dorința reciprocă și necesitatea de a colabora în continuare pe multiple planuri, apreciem că există perspective largi ca în următorii ani să se extindă puternic și schimburile economice și cooperarea în producție cu țările Americii Latine.Doresc să atrag atenția șefilor misiunilor diplomatice și economice, tuturor reprezentanților ’ țării noastre în aceste țări că se acționează încă cu încetineală pentru ■ soluționarea unor probleme, că nu se depun suficiente eforturi, pentru a se finaliza toate acordurile și înțelegerile, inclusiv contractele pe. care le avem cu,.aceste țări. Din cuvintul unor tovarăși care au-vorbit aici au reieșit cu putere' în evidență perspectivele bune e- ■ xistente în această privință. 'Sper că se va acționa cu toată fermi" tatea pentru a lichida lipsurile și deficiențele’ care mai există.' pen^ tru a ridică la un nivel cor6sfJOft-“ zător relațiile de cooperare”"ale țării noastre cu țările Americii Latine.Rezultate importante au fost obținute în dezvoltarea relațiilor economice, inclusiv în cboperarea în producție, cu o serie de țări din Asia. Dar nu aș putea să n'U atrag și aici atenția asupra faptului că putem face mult mai mult. Cu cîteva . din aceste țări, cu care avem relații de vreme îndelungată,- nu am înregistrat progresele care erau posibile, iar cu âlte state sîntem, de fapt, abia la început. Sper că șefii misiunilor diplomatice, ai agențiilor economice, tqți reprezentanții țării noastre în a- ceste țări vor trage concluziile-corespunzătoare și vor acționa pentru îmbunătățirea simțitoare a 'situației, pentru extinderea cît mai largă a colaborării cu țările din Asia. Există perspective bune și trebuie să facem totul pentru amplificarea . schimburilor economice și a cooperării în producție cu țările acestui continent.După cum vedeți, am evitat să nominalizez șefii de misiuni sau de agenții, o țară sau alta. Am făcut aceasta în mod conștient, nu pentru că e în felul meu, dimpotrivă. Am recomandat însă ca, în prealabil, să se discute amănunțit aceste probleme cu fiecare șef de misiune diplomatică și de agenție. Dacă acum n-am nominalizat critic unii șefi ai misiunilor diplomatice și ai agențiilor economice, nu înseamnă că n-ar exista motive de critică. Dimpotrivă. Din păcate,. există multe motive. Sînt destui, șefi de misiuni diplomatice și de agenții economice care merită o critică serioasă pentru modul slab în care își desfășoară activitatea.în cadrul relațiilor cu țările în curs de dezvoltare se impune să acordăm o atenție deosebită problemelor pregătirii cadrelor de specialiști și muncitori calificați, lărgirii asistenței tehnice, dezvoltării activității economice pe baza cuceririlor moderne ale științei, a tehnologiilor avansate. De altfel, după cum se cunoaște, m-am referit la aceasta și la Congresul al XI-lea. Mii de specialiști români lucrează în diferite țări în curs de dezvoltare și e o plăcere să con- • statăm că, în general, se bucură de o, bună apreciere, că își îndeplinesc în condiții corespunzătoare misiunea, sarcinile încredințate. De asemenea, în țara noastră învață . cîteva mii de specialiști, se specializează și se califică tineri veniți din aceste state. Este evident că, față de amploarea viitoare a colaborării și cooperării în producție, trebuie să extindem foarte serios această activitate. Ministerelor și organismelor centrale din interior le revin sarcini 

importante în pregătirea cadrelor nfecesare desfășurării acestei activități. Cerințele de această natură vor crește în anii viitori și trebuie să ne străduim să le satisfacem pe deplin, în condiții cît mai bune. Aceasta este 6 latură foarte importantă a relațiilor noastre internaționale cu țările în curs de dezvoltare. Putem aprecia că în această privință dispunem de posibilitățile corespunzătoare și' că vom putea realiza în anii următori mult mai mult decît am realizat pînă acum.în general, noi apreciem colaborarea cu țările în curs de dezvoltare de pe toate continentele atît ca un factor activ în asigurarea progresului «economic și social al fiecărei țări, cît și ca o expresie a dezvoltării solidarității în lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru lichidarea subdezvoltării și realizarea unor relații noi pe plan mondial, pentru afirmarea cu putere a noii ordini economice și politice internaționale.Sînt convins că în anii următori vom rtealiza o amplificare puternică a relațiilor de colaborare cu țările în curs de dezvoltare, vom întări solidaritatea și participarea activă a țării noastre la soluționarea problemelor complexe1 ale vieții internaționale, la realizarea unei lumi mai drepte și mai bune, în care fiecare națiune să poată fi pe deplin stăpînă pe bogățiile naționale, pe destinul său.Stimați tovarăși,în ultimii ani, relațiile României cu țările capitaliste dezvoltate s-au lărgit mult, constituind o dovadă'grăitoare a consecvenței politicii noastre de colaborare cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor coexistenței pașnice. Din categoria acestor state, un loc important îl ocupă țările Pieței comune, pe prim • plan situîndu-se Republica Federală Germania — al doilea partener al României în schimburile economice internaționale.în ultimii ani, au cunoscut, de asemenea, o dezvoltare puternică schimburile și colaborarea economică și cu celelalte țări capitaliste din Europa. Trebuie să subliniez, totuși', că nu în suficientă măsură au fost înfăptuite orientările stabilite de a dezvolta relațiile cu aceste state, de a asigura echilibrul corespunzător al balanței comerciale și al balanței de plăți. Aș dori să menționez că, cu toate creșterile mari — de fapț dublarea schimburilor — relațiile economice cu Franța nu. se ridică încă la nivelul pe care noi l-am fi dorit și la nivelul posibilităților reale existente. De asemenea, doresc să atrag atenția asupra faptului că și cu unele țări mai mici dih Europa — mă refer, îndeosebi, , la cele din afara Pieței comune —• dezvoltarea relațiilor economice a mers destul de încet. Iată de ce este necesar ^să aplicăm cu fermitate .și consecvență orientările și directiv,eiș ș,ț?bilite cu..privire la dezvoltare?.,relațiilor economice cu aceste ștate. Să. evităm, concentrarea, mai cu seamă a importurilor, într-o. țară sau în cîteva țări. A- ceasta este o problemă care trebuie să preocupe, în primul rînd, ministerele economice din tară și Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale — care trebuie să înfăptuias- . că neabătut politica statului nostru — dar și ambasadele și agențiile economice din străinătate. Și cu aceste state va trebui să continuăm în viitor să dezvoltăm susținut relațiile economice, inclusiv cooperarea în producție. Considerăm că există toate condițiile pentru aceasta și că vom găsi aceeași dorință și la partenerii noștri.Pornim de la faptul că realizarea unei colaborări tot mai strînse între țările continentului european este o necesitate obiectivă pentru înfăptuirea unei securități reale, pentru progresul fiecărei națiuni, pentru sporirea contribuției Europei la dezvoltarea relațiilor economice internaționale, la soluționarea problemelor complexe ale omenirii de azi, în interesul fiecărei națiuni, al cauzei făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, al păcii.în acest context, va trebui acor- . dată o atenție sporită dezvoltării relațiilor economice cu țările din Balcani, considerînd că aceasta va exercita o puternică influență asupra colaborării și bunei vecinătăți în această regiune geografică, va contribui la lichidarea unor stări de încordare, la cauza păcii și securității tuturor statelor din această zonă, din Europa și din întreaga lume.în ultimii patru ani, schimburile economice ale României cu Statele Unite ale Americii au crescut de cîteva ori ; cu toate acestea, considerăm că ele sînt încă mici și se impun eforturi reciproce pentru dezvoltarea lor în continuare. îndeosebi, este necesar să acordăm o mai mare atenție sporirii exportului de produse românești în Statele Unite. Fără îndoială, soluționarea unor probleme de ordin general și acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate României, realizarea unor înțelegeri corespunzătoare în spiritul avantajului reciproc între țările noastre vor crea un cadru mai propice extinderii în viitor a relațiilor economice și de cooperare între România și Statele Unite ale Americii.S-au dezvoltat, de asemenea, relațiile noastre economice cu Canada, deși, față 'de multele acțiuni pe care le-am avut în vedere, nu s-a făcut tot ceea ce ar fi trebuit. Consider că, ținînd seama de posibilitățile existente, trebuie să acționăm cu hoțărîre pentru a dezvolta puternic relațiile dintre țările noastre.în ce privește relațiile României cu Japonia, ele au evoluat în ritm susținut. Trebuie însă să spun deschis că nu au fost încă nici pe departe epuizate posibilitățile de extindere a schimburilor economice 

și a cooperării dintre țările noastre. Consider că ar trebui să acordăm mai multă atenție dezvoltării relațiilor economice dintre România și Japonia. Este necesar, de asemenea, sa acționăm pentru a ex- 1 tinde relațiile, la ora actuală în fază, incipientă, cu Australia și Noua Zeelandă.Odată cu lărgirea schimburilor economice și a cooperării în producție cu alte state,' s-a desfășurat o activitate intensă, pentru așezarea acestora pe baze trainice, pentru crearea cadrului politic și juridic menit să faciliteze colaborarea reciproc avantajoasă. în acești ani au fost încheiate 208 acorduri comerciale de colaborare și cooperare de lungă durată, fără să mai vorbim de acordurile de cooperare tehnico-științifică, culturală, de acordurile consulare și altele, care au importanța lor în crearea unui cadru de relații cît mai corespunzător. Putem spune deci că acest cincinal a fost și în domeniul relațiilor economice internaționale cel mai dinamic, marcînd extinderea puternică a colaborării României socialiste cu celelalte state ale lumii.Nu aș putea să nu menționez însă că, cu un număr însemnat de state, nu am reușit încă să realizăm acorduri de colaborare economică (șț țehhico-științifică cores-. punzăt6are. Aceste lipsuri sînt determinate de deficiențele existente Îîn activitatea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, în munca Ministerului Afacerilor Externe și a misiunilor noastre diplomatice și economice.în acești ani, România a aderat ■la o serie de organisme economi- co-financiare internaționale. Actualmente. țara., noastră .este mem-r Șbră sau participă la activitatea a Ș39-. organizații internaționale cu caracter economic și financiar ; ne aducem contribuția la activitatea acestor organisme, la eforturile desfășurate pe plan internațional pentru soluționarea complexelor probleme economice și financiare într-un spirit nou. de echitate $i avantaj reciproc. Fără îndoială, și' în acest domeniu va. trebui să desfășurăm, în .anii viitori, o activitate mai susținută.Aplfcînd neabătut în viață O-' rientărea dată de Congresul al XI-lea al partidului, vom acționa și în viitor pentru extinderea colaborării. economice cu toate sta- , tele, pentru participarea activă a României la întreaga viață econo- mico-financiară internațională, considerînd că participarea la diviziunea internațională a muncii, la schimburile de valori materiale și spirituale cu alte state, fără deosebire de orînduire socială, constituie o necesitate obiectivă a progresului și civilizației fiecărei țări și,.'totodată, o contribuție activă la extinderea colaborării între națiuni, la cauza păcii în întreaga lume.Stimați tovarăși,Pe baza Programului și Directivelor' Congresului al XI-lea cu privire la dezvoltarea economico^ socială în anii 1976—1980 și în perspectivă pînă în 1990, economia românească va cunoaște în continuare un ritm înalt de creștere. Fiind o țară socialistă îp curs de dezvoltare, România este obligată să facă și în viitor eforturi susținute pentru,depășirea acestui stadiu, pentru propășirea ei economi- că-socială și asigurarea unei baze trainice, economice și tehnice, societății noastre socialiste, pentru■ lichidarea decalajului față de țările avansate din punct de vedere economic. Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre Comunism nu se pot realiza fără o economie puternică, independentă, bazată pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Fără îndoială că înfăptuirea cp succes a acestor obiective cere e- forturi susținute din partea întregului nostru popor. Așa cum se prevede în Program și Directive, va trebui să alocăm, în continuare, fonduri însemnate din venitul național pentru dezvoltare, pentru a- sigurarea mijloacelor materiale și financiare necesare progresului multilateral, făuririi unei baze tehnico-materiale moderne societății noastre. Aceasta este singura cale de a asigura creșterea avuției naționale, a venitului național și, pe această bază, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor, înălțarea țării pe noi culmi de progres și civilizație.Realizarea obiectivelor .pe care ni le propunem impun să fie luate în continuare măsuri hotărîte pentru folosirea rațională, Cu maximum de eficiență, a mijloacelor materiale și umane de care dispunem. Este necesar să introducem■ pretutindeni un regim sever de e- conomie a materiilor prime, a e- nergiei, a materialelor. Cu atît mai mult se impune aceasta cu cît, după cum se știe, pe plan internațional problema energiei și a materiilor prime devine tot mai acută, mai greu de rezolvat. Trebuie să acordăm, de asemenea, o atenție sporită creșterii productivității muncii sociale, prin intensificarea mecanizării și automatizării proceselor de producție, perfecționarea organizării producției și a muncii,. prin ridicarea nivelului de calificare profesională și de cultură . tehnică al tuturor oamenilor muncii. Atît. necesitățile interne, cît și extinderea colaborării economice internaționale impun o preocupare continuă, susținută, pentru ridicarea nivelului tehnic și îmbunătățirea continuă a calității producției.Odată cu preocuparea pentru perfecționarea întregii noastre activități economice, pentru dezvoltarea în ritm . înalt a economiei ' naționale, va trebui să acordăm o atenție tot mai mare extinderii continue a relațiilor economice internaționale și de cooperare în 
producție. Trebuie să fim pătrunși , ..................................................... .. I

de ideea că realizarea cu succes a prevederilor Programului și Directivelor adoptate de Congresul ah XI-lea este nemijlocit legată de extinderea tot mai largă a colaborării internaționale cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Co-.. merțul exterior, colaborarea economică — și în acest context includ și cooperarea în producție —•’ constituie un factor hotărîtor pentru- dezvoltarea viitoare a țării noastre. ’ ' ;Pornind de la aceste realități,,, este necesar să luăm toate măsu-" rile pentru extinderea continuă a relațiilor economice ale țării noastre cu alte state, punînd un accent tot mai puternic pe cooperarea în producție, ca formă superioară a raporturilor economice. în acest scop, sînt desigur necesare, în primul rînd, măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor producătoare, a ministerelor economice, care âu rolul ’hotărîtor' în desfășurarea ascendentă a colaborării noastre internaționale. Am discutat pe larg despre aceste probleme la Conferința cu activul de partid și de stat din comerțul exterior, precum și la conferința cu activul de partid și de stat din domeniul industriei. De aceea, nu mă voi mai opri acum pe larg la toăte aceste probleme. Doresc însă să atrag atenția întreprinderilor care produc pentru export că datoria lor supremă este aceea de a lua toate măsurile pentru realizare? la timp și la nivel tehnic și calitativ corespunzător a întregii producții destinate străinătății. Consider pe' deplin îndreptățite criti- cile și solicitările adresate aici întreprinderilor producătoare de către tovarășii care au lua't'cuvîntul. Sper că se va ține seama de toate acestea și se vor lua măsuri corespunzătoare pentru lichidarea grabnică, a lipsurilor , și carențelor semnalate.Ministerelor le revine sarcina — așa cum âm mai spus — de a stabili in mod precis întreprinderile, -fabricile și .secțiile care lucrează pentru export, de a asigura urmărirea permanentă, pe țări; pe produse și grupe de produse, a felului în care se realizează din punct de vedere cantitativ și calitativ prevederile contractuale, inclusiv în ce privește termenele de livrare. Totodată, se impune să fie întărit controlul tehnic și de calitate, începînd cu organizarea temeinică a acestuia în c.adrul fluxului de producție — răspunzătorul principal de calitate fiind muncitorul, maistrul, inginerul, deci producătorul. Nu vreau să absolv de răspundere nici organele de control tehnic, și de calitate, care trebuie să-și îndeplinească cu rigurozitate și fermitate atribuțiile ce le revin. Trebuie să nu măi admitem sub nici un pretext. ieșirea dintr-o întreprindere sau din țară a produselor ce nu corespund cerințelor tehnice și de calitate stabilite prin contract. Aș dori. să..nu.. se .înțeleagă cumva că,, ocupîndu-he.de produsele pentru export, calitatea celor pentru nevoile interne trebuie să stea mai puțin . în atenția producătorilor. M-am referit la cele pentru export pentru că acum discutăm problemele comerțului .exterior.Se impun, de asemenea, măsuri hotărîte pentru mai buna organizare a activității întreprinderilor de comerț exterior. Ele au dătoria să exercite un control'nemijlocit asupra realizării la timp și în condiții tehnice și de calitate corespunzătoare a producției unităților care lucrează pentru export. Nu putem considera că întreprinderile de comerț exterior sînt lipsite de vină atunci cînd admit ieșirea din țară a unor produse ce nu îndeplinesc prevederile contractelor încheiate. Au fost luate o serie de măsuri organizatorice în această privință și sper că ele se vor face simțite.întreprinderile de comerț exterior trebuie să desfășoare însă o activitate mai susținută și pe plan internațional, în scopul stabilirii unor relații economice temeinic organizate și de lungă durată. Mă așteptam că tovarășii care au luat cuvîntul să vorbească mai mult despre aceste probleme, mai cu seamă de o. serie de lipsuri ale organizațiilor economice, de felul în care ele își -îndeplinesc rolul.Am subliniat necesitatea întăririi controlului pentru asigurarea unui nivel calitativ corespunzător tuturor produselor românești destinate exportului, răspunderea ce revine producătorilor, controlului de calitate, organismelor de comerț exterior în această direcție. Consider necesar, totodată, să ă- trag atenția în mod foarte serios și asupra faptului că, în aceeași măsură, trebuie să acordăm o a- tenție deosebită și problemei calității și nivelului tehnic ale mărfurilor pe care le importăm. Din păcate, mai sînt încă importate produse — îndeosebi mașini și utilaje — de calitate fîabă, cu performanțe tehnice nesatisfăcătoare.Consider că reprezentanții noștri din străinătate^ în frunte cu șefii misiunilor diplomatice, cu șefii agențiilor economice, nu-și fac pe deplin datoria. De aseme-, nea, o mare lipsă în această privință au ministerele economice, începînd cu miniștrii — care, poartă răspunderea directă pentru produsele- importate — Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării E- conomice Internaționale, . Ministerul Aprovizionării Tehnico-Ma- teriale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, care trebuie să exercite un control temeinic asupra acestor produse. Asigurarea unui control exigent pentru a nu mai admite să. intre în România produse ce nu îndeplinesc, condițiile corespunzătoare este o problemă esențială pentru dezvolta
rea noastră economică.

în legătură cu aceasta se pune și problema felului cum încheiem noi contractele. Deși am atras nu o data atenția, nu se ține întotdeauna seama de necesitatea de a introduce în contracte prevederi corespunzătoare de calitate și răspunderi, așa cum ni se pretinde și nouă de către partenerii străini. Cîteodată se cumpără cu ochii închiși. pe baza încrederii într-o firmă sau alta. Nu se poate așa ! Despre aceasta n-am șuzit, pe nimeni vorbind aici. Or, problema calității și a nivelului tehnic trebuie privită în ambele sensuri 1 Și răspunderea tovarășilor noștri care lucrează în acest domeniu trebuie înțeleasă în ambele sensuri. Trebuie să acordăm cea mai mare a- tenție produselor importate, deoarece pentru ele cheltuim banii . clasei muncitoare, ai poporului, o parte din avuția națională. Trebuie să fim cu ochii în patru cînd cumpărăm! Cei care v-ați ocupat cît de’cît de comerț știți bine că oricine cumpără se uită de zece ori. Or, tovarășii noștri nu se preocupă la import nici măcar în măsura în care se preocupă de ceea ce vindem? Atrag foarte serios a- tenția asupra acestor probleme. Avem instalații achiziționate cu 5—6 ani de zile în urmă care nu au ajuns la parametrii prevăzuți în contract; altele, prin schimbările pe care le-am adus le-am transformat în instalații noi, ne- mairămînînd nimic din cele cumpărate, în afară de firmă. E bine să cunoaștem și să înțelegem clar răspunderea pe care o au cei care lucrează în domeniul comerțului exterior atît pentru export, cît și pentru import. în consfătuire s-a pus mai mult accentul pe export; în aceeași măsură trebuie să ne preocupe și importul. Importăm, din păcate, mai mult decît exportăm ; aceasta este și cauza deba- lanței pe care o avem.Iată de ce este necesar ca întreprinderile de comerț exterior, precum și întreprinderile beneficiare să exercite un control deosebit de exigent asupra importurilor, nemaiadmițînd sub nici o formă cumpărarea unor produse al căror nivel tehnic și calitativ nu corespunde cerințelor hoastre. în această privință, ministerele economice beneficiare, ministerele și organele de sinteză, începînd cu Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, C.S.P., Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe și Ministerul Finanțelor trebuie să-și îndeplinească mai activ, cu mai mult spirit de răspundere sarcinile pe care le au.în stabilirea acordurilor și contractelor trebuie să se prevadă criterii riguroase, precum și garanții corespunzătoare privind nivelul tehnic, și de calitate al produselor importate.Consider pe deplin" juste remarcile făcute aici cu privire la necesitatea unei temeinice cunoașteri a legislației și a problemelor economice din fiecare țară. Se impune ca organele noastre centrale, în primul rînd Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, să dispună de toate datele și de toate actele legale și normativele din țările cu care avem relații economice. De asemenea, trebuie temeinic studiate și cunoscute în mod corespunzător, din toate punctele de vedere,. întreprinderile străine cu care avem relații.Consider necesar să se asigure o mai bună documentare și informare a misiunilor diplomatice și agențiilor economice asupra problemelor economiei naționale, dar și asupra problemelor care apar pe plan, mondial. Este just ce s-a spus aici, în sensul că atunci cînd participăm la o licitație, cînd oferim spre vînzare sau cînd vrem să cumpărăm trebuie să cunoaștem nu numai situația din țara respectivă, ci și problemele prețurilor și ofertele pe plan internațional ; numai așa se poate căpăta o orientare corespunzătoare în tranzacții. Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale trebuie să organizeze informarea temeinică a misiunilor diplomatice și economice cu tot ceea ce este necesar în această privință.Desfășurarea în bune condiții a comerțului nostru exterior cere ca Jiecare minister economic, fiecare ministru să urmărească zilnic modul cum se realizează producția pentru export, să asigure controlul temeinic al importurilor, să ia toate măsurile pentru realizarea în cele mai bune condiții a acordurilor și înțelegerilor de cooperare în producție cu alte țări. în general, .ținînd seama de o serie de lipsuri ce s-au manifestat în activitatea de comerț exterior, atît în ce privește exportul, cît și importul, este necesar să se întărească, ordinea, răspunderea, disciplina în munca organismelor din acest domeniu.Doresc să menționez și la această consfătuire că planul fiecărei întreprinderi, al fiecărei centrale și fiecărui minister nu poate fi considerat îndeplinit decît odată cu realizarea producției fizice, la termenele stabilite, inclusiv cu realizarea exportului fizic în condițiile de calitate și nivel tehnic prevăzute în contract. De altfel, conform Legii retribuției și măsurilor adoptate recent, nivelul retribuției oamenilor muncii, a cadrelor de conducere din întreprinderi, centrale și ministere, inclusiv .a miniștrilor, este nemijlocit legat de realizarea planului la un șir de indicatori de bază, printre care și acela al comerțului exterior, îndeosebi al exportului. în această ordine de idei, este necesar să ne gîndim la introducerea unei forme de acord global și • în activitatea de comerț exterior. S-au făcut de altfel. în această direcție, după cîte am fost informat, 
o serie de propuneri pe care le 

consider juste. Retribuția lucrătoJ rilor din comerțul exterior — am în vedere inclusiv conducerile întreprinderilor — trebuie să fie strîns legată de realizarea planului, îndeosebi de export, de vîn- zările realizate și de cursul de revenire obtinut. Același lucru trebuie stabilit și la, import, pentru un șir de produse. în. ce privește acțiunile de cooperare, în acest domeniu, se pare că. se pot aplica în bune condiții principiile de acord global valabile și în țară. Este necesar că, în cel mai scurt timp, să se adopte măsurile corespunzătoare pentru a se introduce ordine și îh această privință.O problemă, poate cea mai importantă, a comerțului nostru exterior este rentabilitatea, -valorificarea superioară a resurselor materiale și a muncii poporului nostru. în această privință, cu ' toate îmbunătățirile înregistrate în ultimii ani, există lipsuri serioase. Desigur, .această problemă are multe aspecte. Unul este obținerea la vînzare a unor prețuri corespunzătoare, în raport cu produsele similare de pe piața internațională. Tot așa, trebuie asigurată realizarea importurilor la prețuri corespunzătoare, în raport cu prețurile de pe piața internațională. Este inadmisibil să se mai acționeze, cum s-a menționat aici, după principiul „dați oricît, numai cumpărați !“. Asemenea mentalitate, total iresponsabilă. ' trebuie lichidată cu desăvîrșire !O altă latură a creșterii rentabilității comerțului nostru exterior este cea legată de măsurile pentru introducerea în fabricație a unor produse de tehnicitate înaltă, de calitate superioară, care să ducă la valorificarea corespunzătoare a materiilor prime, a forței de muncă și, pe’ această bază, să asigure obținerea pe piața internațională a unor prețuri corespunzătoare. A- ceasta are un rol hotărîtor în îm- Ihmătățirea rentabilității, a cursului de revenire, în desfășurarea u- nui comerț echitabil și reciproc a- vantajos.Stimați tovarăși,Nu am auzit astăzi critici prea severe la adresa Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării E- conomice Internaționale, Am fost informat că -în discuțiile anterioare s-au emis însă o serie de critici și pretenții. Fără îndoială că pen- j trii înfăptuirea sarcinilor mari pe. care le avem în domeniul activității economice internaționale sînt necesare măsuri hotărîte pentru lichidarea lipsurilor, pentru îmbunătățirea activității acestui minister, în conformitate cu prevederile legii, Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale îi revin răspunderi depline pentru desfășurarea întregii activități de relații economice internare ționale șL de Cooperare în producție. Cfed că, din acest punct ele vedere, ministerul nu. se poate plînge că nu știe ce are de făcbt, că nu are atribuții clare sau că legislația nu-i dă puteri destule ca să-și poată îndeplini în bune condiții răspunderile. Recent, în cadrul acestui minister a fost creat un Departament al cooperării j în producție, care poartă răspunderea directă a organizării și desfășurării tuturor . acțiunilor de cooperare internațională, sub orice formă, atît în _ țară, cît și în străinătate. Consider că dispunem de un cadru organizatoric corespunzător pentru cuprinderea tuturor problemelor colaborării economice internaționale. Este necesar să asigurăm urmărirea permanentă a tuturor activităților de1’ comerț exterior și, în special, o mai mare operativitate în acest dbmeniu, eli- minînd cu desăvîrșire lipsurile care, din păcate, s-au mai manifestat în anul 1974. Este necesar să se urmărească îndeaproape modul cum se înfăptuiesc orientările, hotărîrile și legile statului, head- mițînd sub nici o formă încălcarea acestora.Ministerul de Finanțe trebuie să-și îndeplinească și el în mai bune condiții sarcinile ce-i revin în asigurarea rentabilității comerțului exterior — am în vedere atît importul, cît și exportul — precum și în realizarea echilibrului balanței de plăți internaționale, a unui raport cît mai corespunzător în schimburile valutare, a eficienței comerțului exterior. Sînt încă multe neajunsuri și trebuie luate măsuri hotărîte pentru ca acest minister, conducerea sa să-și îndeplinească în mod corespunzător îndatoririle ce le revin.După cum se știe, România este importatoare a unor materii prime de bază : petrol, minereu de .fier, cocs și cărbune cocsificabi], fosforite, bumbac, piei și pitele. Creșterea prețurilor la petrol și la materii prime a cerut eforturi mari economiei românești. Astfel, în 1974 am importat circa 6 milioane tone de petrol' la noile prețuri care au crescut — după cum se știe — de peste patru ori. Dacă o serie de materii prime le importăm într-o măsură însemnată din Uniunea Sovietică și din alte țări socialiste și numai o parte din alte state, petrolui îl importăm în întregime din alte țări prietene, la prețurile internaționale. Această situație a influențat în mod negativ asupra balanței de. plăți. în devize libere. în anul 1974 am înregistrat o. creștere a deficitului balanței de plăți în devize ÎL bere cu circa 2.00 milioane dolari, în același timp, am înregistrat un sold activ pe țările socialiste de peste 200 milioane dolari. Ținînd seama de această situație, se impun luate măsuri pentru .lichidarea în cel mai scurt timp a deficitului în balanța de plăți în devize libere, precum . și pentru regie- ! i mentarea corespunzătoare a sol- .. dului activ cu țările socialiste. P.e .' viitor nu vor mai trebui admise ?, asemenea fenomene negative în activitatea de comerț exterior.
(Continuare în pag. a III-a)
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Comertului Economice organisme mod cores-
Comerț Exterior — trebuie

co- pro- rea- co- folo-

După cum vedeți, tovarăși, cînd m-am referit la Ministerul de Finanțe, am avut în ' vedere nu chestiuni generale, ci aspecte concrete în legătură cu care ministerul, ca și Ministerul Exterior și Cooperării Internaționale și alte nu și-au îndeplinit în punzător atribuțiile.în aceeași ordine de idei, băncile — îndeosebi Banca Română de să-și îmbunătățească în mod simțitor activitatea. Ele trebuie să urmărească îndeaproape fenomenele financiare, valutare, să acționeze pentru îndeplinirea în mai bune condiții a sarcinilor ce le revin.Și celelalte organe economice centrale, îndeosebi Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, trebuie să acorde o atenție sporită problemelor merțului exterior, asigurării duselor necesare exportului, lizării la timp și în condiții respunzătoare a importului, sirii eficiente a materiilor prime și utilajelor importate, asigurării tuturor condițiilor pentru realizarea unei balanțe echilibrate a comerțului nostru exterior. Nu doresc să mă opresc pe larg la activitatea acestor organisme, dar este de înțeles pentru toți că, într-o economie planificată, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe au răspunderi mari și în domeniul comerțului exterior. Ele trebuie să-și aducă contribuția activă la soluționarea corespunzătoa
re a problemelor.S-a vorbit aici de problema pieselor de schimb și de alte probleme privind buna aprovizionare și soluționare a cererilor partenerilor noștri din străinătate. în această privință s-au luat un șir de măsuri ; din păcate, unele nu sînt urmărite pînă la capăt. Dispunem de tot ce este necesar pentru a rezolva în mod corespunzător aceste probleme. Trebuie să aducem îmbunătățiri și în ce privește organizarea — în vederea asigurării la timp a pieselor de schimb — a unor depozite, atît în țară, cît și în străinătate, în principalele țări unde exportăm mașini și utilaje, pentru a satisface necesitățile. Dacă tovarășii ar fi fost pe deplin pătrunși de răspunderea ce le revine în comerțul exterior, ar fi trebuit să se refere și la faptul că și România primește o serie de piese de schimb cu multă întîrziere. Trebuie să luăm măsuri corespunzătoare atît pentru a asigura partenerilor noștri piesele de schimb de: calitatea care se cere, cît și pentru a asigura mașinilor, și utilajelor din România piesele de schimb corespunzătoare din țările din care importăm mașini.Consider pe deplin îndreptățită critica făcută în ce privește transporturile. Este clar că trebuie să punem mai multă ordine în organizarea transporturilor produselor noastre pentru export, precum și a produselor pe care le aducem în țară. Va trebui ca, în această^ privință, să crească rolul și răspunderea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. Ministerul Transporturilor poartă răspunderea nemijlocită a transporturilor în străinătate atît pentru export, cît și pentru import. La noi, toate organizațiile de port sînt organizații de stat atare, în conformitate cu țării, ministerul, ministrul porturilor au răspunderea 

trans- și, ca legile trans- unică pentru realizarea transporturilor, în această privință trebuie aduse corecturile necesare și luate măsurile organizatorice ce se impun. Trebuie reglementată răspunderea, inclusiv pentru felul cum se încarcă produsele, pentru modul cum ajung la destinație — atît pentru import, cît și pentru export.Așa cum am arătat și în alte împrejurări, problemele relațiilor e- conomice și ale cooperării internaționale în producție trebuie să se afle pe primul plan și în activitatea Ministerului Afacerilor Externe. Este adevărat, unele îmbunătățiri s-au obținut în această privință, dar am fi nedrepți decla- rîndu-ne mulțumiți cu ceea ce s-a făcut. Nu putem spune că, realmente, în centrul activității acestui minister stau problemele economice. Or, este necesar ca ministerul să depună o activitate mult mai susținută pentru a asigura cadrul politic și juridic corespunzător comerțului exterior și cooperării internaționale, pentru a așeza relațiile cu diferite state pe bază de acorduri și principii echitabile, reciproc avantajoase. Ministerul trebuie să urmărească mai activ — împreună cu Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, cu alte organisme — creșterea participării României la .activitatea organizațiilor internaționale, la reuniunile și conferințele consacrate soluționării problemelor economice internaționale complexe ale lumii de astăzi. Nu este suficientă o informare asupra sesizărilor misiunilor diplomatice sau transmiterea că- . tre acestea a unor informări." Ministerul de Externe, conducerea sa trebuie să joace un rol activ în soluționarea, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior și' Cooperării Economice Internaționale, a problemelor de fond ale comerțului exterior, să le urmărească și să asigure rezolvarea lor pînă la capăt. .Așa cum am spus, el’trebuie să ajute la buna documentare, la îndrumarea' și conducerea operativă a activității misiunilor diplomatice în domeniul relațiilor internaționale. împreună cu Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Afacerilor Externe trebuie să acționeze nemijlocit pentru realizarea acordurilor cu celelalte 
țări, pentru dezvoltarea continuă

a schimbtAilor economice internaționale ale României.O sarcină. importantă ce revine tuturor organismelor noastre este dezvoltarea în perspectivă, la o scară mai largă, a relațiilor de . colaborare cu alte țări în domeniul științei și tehnicii, al schimbului de experiență, de documentație și al cooperării reciproc avantajoase în soluționarea problemelor ridicate de >moderni- zarea producției, de dezvoltarea revoluției tehnico-științifice.'De a- semenea, trebuie acordată în continuare atenția corespunzătoare schimburilor și colaborării în domeniul cultural-științific, ■ participării țării noastre la circulația valorilor spirituale între popoare.M-am referit la activitatea ministerelor și organelor noastre centrale pentru că de ele depind în- tr-o măsură însemnată lichidarea lipsurilor existente, îmbunătățirea întregii activități, desfășurarea în condiții mai bune, de mai înaltă eficiență, a relațiilor noastre economice și tehnico-științifice internaționale. Avem pentru aceasta tot ceea ce trebuie ; dispunem de forțele necesare și sînt convins că se vor. lua toate măsurile pentru a obține, în cel mai scurt timp, o îmbunătățire simțitoare a activității noastre în acest important domeniu.Stimați tovarăși,în decursul consfătuirii s-au a- nâlizat, cu toate misiunile diplomatice și agențiile economice, problemele extinderii relațiilor economice cu fiecare țâră în parte. De aceea, eu mă voi referi acum numai la cîteva din sarcinile și răspunderile ce revin misiunilor diplomatice în realizarea politicii de lărgire a relațiilor noastre economice externe și de cooperare în- producție cu alte țări. Este necesar ca în centrul activității misiunilor diplomatice din fiecare țară să stea permanent problemele colaborării economice și cooperării în producție. Șeful misiunii diplomatice poartă răspunderea nemijlocită pentru bunul mers al acestei colaborări, precum și pentru extinderea continuă a relațiilor e- conomice cu țara respectivă. Cred că asupra acestui lucru nu trebuie să mai rămînă nici un fel de dubiu sau de neînțelegere. în calitate de reprezentant al statului în țara respectivă, șeful misiunii diplomatice este răspunzătorul unic pentru ansamblul relațiilor cu țara respectivă. Or, așa cum s-a menționat și în cadrul consfătuirii, astăzi problema nr. 1 a relațiilor internaționale este colaborarea economică. Orice ălt fel de a gîndi sau de a înțelege lucrurile este greșit, necorespunzător. Nu se poate vorbi de legături bune cu o țară — oricare ar fi ea — dacă relațiile economice nu se desfășoară în mod corespunzător. A- ceasta trebuie să fie clar și pentru noi — și trebuie să-i facem și pe partenerii noștri să înțeleagă. Subliniez aceasta pentru că nu toți șefii misiunilor diplomatice. înțeleg astfel lucrurile. Sper că se vor trage toate concluziile și vom obține o îmbunătățire ,în activitatea tuturor misiunilor noastre matice.Agenția economică, șeful ției răspund nemijlocit de tuirea, nu în general, ci în practică, a acordurilor, a - contractelor privind dezvoltarea schimburilor economice, de traducerea în viață a tuturor acțiunilor de cooperare în producție. Cred că asupra acestei probleme nu e -nevoie să mă opresc mai mult. Nu se poate vorbi de o activitate corespunzătoare în cadrul unei agenții economice 'dacă schimburile, volumul lor . nu sînt într-o continuă creștere, dacă nu se asigură dezvoltarea continuă a colaborării în toate domeniile. Agențiile economice trebuie să-și ia în serios sarcinile, să acționeze și să obțină o îmbunătățire serioasă a munpii lor. Șeful misiunii diplomatice și șeful agenției economice, împreună cu personalul acestor organisme, trebuie să ia parte nemijlocită la încheierea tuturor acordurilor și contractelor, urmărind apoi permanent realizarea lor în practică.în această ordine de idei, vreau să subliniez necesitatea de a introduce ordine desăvîrșită în sistemul de încheiere a acordurilor și contractelor. Nici un acord,-mici o convenție, nici un contract nu se pot încheia fără cunoștința misiunii diplomatice și a agenției economice — acestea purtînd răspunderea și pentru conținutul respective, și pentru buna a acordurilor, atît în ce exportul, cît și importul.Este, de asemenea, necesar să se pună ordine desăvîrșită în orga- ■ nizarea tratativelor cu statele sau firmele străine, precum și" în trimiterea delegaților pentru tratative în străinătate. Toate delegațiile au obligația să se prezinte la misiunile diplomatice și la agențiile economice, să le informeze asupra scopului misiunii lor, să le ceară sprijinul, să acționeze sub îndrumarea aceștora pentru soluționarea problemelor. La rîridul lor, misiunile diplomatice, agențiile economice au obligația de a primi toate delegațiile economice, de a se o- cupa îndeaproape de activitatea fiecărei delegații economice și în general a tuturor delegațiilor care merg în străinătate.Este necesar ca ministerele să acționeze cu hotărîre pentru, respectarea riguroasă a măsurilor stabilite recent cu privire Ia trimiterile în străinătate. .Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale trebuie să controleze‘nemijlocit și să răspundă direct de organizarea și desfășurarea în bune condiții a oricăror tratative, atît în țară cît și în străinătate. Qrice delegație care pleacă în străinătate cu sarcini de comerț exterior, de colaborare e- conomică trebuie să aibă aprobarea conducerii Ministerului Co-

diplo-agen- înfăp-

actelor realizare privește

și agențiilor economi- datoria să controleze să îndrume felul' în desfășoară activitatea.

merțului Exterior și Cooperării E- conomice Internaționale, să aibă un mandat precis și să raporteze la întoarcere de felul în care și-a îndeplinit misiunea. Ministerul A- facerilor Externe trebuie să participe, de asemenea, mai activ la pregătirea diferitelor delegații, la urmărirea și controlul activității acestora.în ce privește activitatea din străinătate a specialiștilor și altor cadre trimise pentru asistență-tehnică,-. acestea trebuie, de asemenea, să-și desfășoare activitatea sub îndrumarea nemijlocită a misiunilor diplomatice ce, care au periodic și care. ele îșiAceste organisme trebuie să asigure informarea generală, inclusiv de ordin, politic, a cadrelor aflate cu .misiune în străinătate, ajutîn- du-le să-și îndeplinească sarcinile în cele mai bune condiții. Nu vreau să mă> opresc mai mult , asupra acestei probleme ; sper că se va pune ordine desăvîrșită în a- ceastă privință.Ținînd seama de marea fluctuație a prețurilor pe piața mondială, 

trebuie să acordăm o atenție deosebită atît prețurilor cu Care vindem, cît și prețurilor cu care cumpărăm. Subliniez încă o dată necesitatea de a acorda o mai mare atenție valorificării eficiente a producției noastre de export, precum și realizării unui raport cît mai just între prețurile de export și cele de import, spre a asigura un comerț cu adevărat echitabil, reciproc avantajos. Aici, unii tovarăși au spus cam așa.: „Au crescut prețurile la import, deci sîn- tem nevoițî să cumpărăm scump", Dar, oare, nu în aceeași măsură au crescut prețurile și la ceea ce exportăm ? Trebuie să spunem că, pe ansamblu, în această perioadă, soldul între import" și export' din ■ punct de vedere al balanței'" este '" defavorabil exportului. Am vîndut un șir de produse mai ieftin. Eu înțeleg bine preocuparea tovarășilor de a fi competitivi din punct de vedere tehnic și economic, dar această competitivitate trebuie înțeleasă și în sensul creșterii eficienței exportului. Comerțul echitabil presupune schimb echivalent ; nimeni nu vinde dacă nu cîștigă, dacă nu-și asigură o rentabilitate a activității de comerț exterior. Eu sînt partizanul unui comerț e- chitabil ; dacă au crescut prețurile la import, in mod corespunzător trebuie să crească și prețurile cu care vindem.Trebuie să acționăm, așa cum am menționat, cu mai multă fermitate . pentru perfecționarea cadrului politic și juridic al relațiilor noastre economice ,cu alte state. Se impune să acordăm o mai mare atenție încheierii unor acorduri comerciale și economice, precum și de cooperare în producție de lungă durată, pentru a da o mai mare stabilitate relațiilor noastre economice externe, colaborării trainice, reciproc avantajoase cu alte țări-.îmbunătățirea activității de''comerț exterior impune și luarea unor măsuri hotărîte pentru ridicarea nivelului de calificare profesională a lucrătorilor din acest domeniu. Trebuie să acordăm o mai mare atenție însușirii normelor dreptului comercial internațional, cunoașterii problemelor economice și financiare internaționale, a problemelor eficienței comerțului exterior, a principiilor echității și a- vantajului reciproc. Pentru a-și îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile de mare răspundere ce le revin, lucrătorii din comerțul exterior trebuie să dispună de o temeinică pregătire, atît profesională, cît și politică, precum și de o experiență corespunzătoare în producție, în activitatea de comerț exterior. în viitor, tot personalul care își desfășoară activitatea în comerțul exterior — ca de altfel în general în domeniul relațiilor internaționale — va trebui să aibă o activitate de cel puțin 5 ani în producție și o anumită experiență în activitatea în țară de comerț, exterior, precum și cursuri de pregătire corespunzătoare. Trebuie, și aici, ca și în celelalte domenii, să avem în vedere că, pînă la urmă, rolul hotărîtor îl au oamenii, ei desfășoară activitatea de comerț exterior. Trebuie să acordăm mai multă atenție ridicării nivelului de pregătire profesională și politică a cadrelor, înarmării lor cu cunoștințele corespunzătoare pentru a- ceastă activitate deosebit de importantă. Avem, fără nici o îndoială, multe cadre bune în acest sector. Din păcate, avem și cadre care nu reușesc să se ridice la un nivel corespunzător, care au fost încadrate cu ușurință, fără nici, o practică, venite direct de pe băncile școlilor. Trebuie să înțelegem că acest sector de activitate are o im

portanță foarte mare pentru economia noastră românească. Cadrele care lucrează aici trebuie să. aibă o temeinică pregătire. Trimiterea la oficiile și agențiile economice sau trimiterea de delegați trebuie făcute cu cea mai mare răspundere. Comerțul exterior nu este un prilej de plimbare în străinătate. Or, unele ministere și întreprinderi de comerț exterior înțeleg uneori că ’trebuie să trimită oamenii în străinătate să se plimbe. Nu se mai poate așa ! Desigur, va trebui să avem îh vedere și participarea cadrelor tinere la diferite delegații, dar în contextul unor criterii pre- ' cise și al unei foarte temeinice pregătiri.Sînt complet de acord cu criti- cile și propunerile făcute cu privire la întărirea sectorului juridic, legislativ, a diferitelor acorduri-tip, a diferitelor norme-tip care să servească ca orientare pentru activitatea tovarășilor noștri ce lucrează în acest sector.Lichidarea hotărîtă a lipsurilor ce s-au manifestat în activitatea de comerț exterior și îmbunătățirea rapidă a muncii în acest domeniu pun sarcini de mare răspundere 

tre- multă exigen- de răs- Fiecare din do- al

în fața tuturor lucrătorilor din exterior. Sînt convins că șefii misiunilor diplomatice și agențiilor economice, toți lucrătorii din străinătate și din țară din acest important domeniu de activitate vor trage toate concluziile — atît. din ceea ce a fost negativ, cît și din ceea ce a fost bun — și vor acționa cu toată hotărîrea pentru îmbunătățirea muncii, îndeplinindu-și cu cinste sarcinile încredințate. Avem cadre bune în activitatea.din exterior, în misiunile diplomatice și agențiile economice, ca și în organele și organizațiile din țară. De aceea, am convingerea că vom putea asista, > într-un timp relativ scurt, la îmbunătățirea simțitoare a întregii noastre activități.Toate acestea pun, țiesigur, răspunderi mari și organelor și organizațiilor noastre de partid, tuturor comuniștilor. Este necesar să acordăm mai multă atenție activității de partid, muncii ideologice-educa- tive. Organizațiile de partid buie să acționeze cu mai fermitate pentru întărirea ței în muncă, a spiritului pundere și a disciplinei, comunist, fiecare lucrătormeniul comerțului exterior și relațiilor economice internaționale, al activității externe trebuie să fie pătruns de marea răspundere ce-i revine în fața întregului popor pentru felul în care se desfășoară colaborarea țării noastre cu alte state. Trebuie avut permanent în . vedere . faptul că schimburile și cooperarea economică internațională nu sînt o simplă activitate comercială, ci un domeniu de mare importanță politică al vieții noastre sociale. Fiecare lucrător din acest sector trebuie să facă cunoscută, prin întreaga sa activitate, politica partidului și statului nostru, munca poporului român, voința sa de pace și colaborare — pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi — cu toate statele lumii, în acest scop trebuie să crească rolul organizațiilor de partid în îndrumarea politică temeinică, precum și în analizarea ■ exigentă a activității fiecărui comunist, a fiecărui lucrător din domeniul comerțului exterior. Este necesar să se acționeze, de asemenea, pentru întărirea muncii colective în organele de conducere deliberative din întreprinderi și ministere. Totodată, trebuie creat un climat de înaltă răspundere pentru păstrarea secretului activității de comerț exterior, care este, în esență, secret de stat. Se impune combătută cu hotărîre orice manifestare de liberalism, orice atitudine de pălăvrăgeală — incompatibile cu calitatea de lucrător în domeniul politicii internaționale, în activitatea de comerț exterior.Iată, tovarăși, cîteva probleme ale activității în domeniul relațiilor care drul încă pra necesității luării tuturor măsurilor pentru lichidarea rapidă a lipsurilor ce s-au manifestat în acest sector, pentru îmbunătățirea întregii activități, în făptuirii neabătute a Congresului al XI-lea lațiile internaționale, economice și cooperarea cu state. Există, pentru aceasta, toate condițiile. Avem o orientare clară, dispunem de cadre corespunzătoare și sînt convins că activiștii, lucrătorii din acest domeniu vor face totul pentru a-și îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile de mare răspundere încredințate de partid și popor, de societatea noastră socialistă. (Aplau
ze puternice).

economice internaționale la am vrut să mă refer în ca- acestei consfătuiri. Doresc, o dată, să atrag atenția asu-
vederea în- hotărîrilor privind re- schimburile alte

Stimați tovarăși,în continuare, mă voi referi la unele probleme ale situației internaționale, îndeosebi la unele probleme economice ale vieții contemporane. Desfășurarea evenimentelor pe plan mondial confirmă pe deplin justețea aprecierilor și activității internaționale ale partidului și statului nostru socialist. Viața internațională, raportul de forțe mondial sînt în continuă schimbare. Problemele energiei, ale materiilor prime, problemele financiare s-au agravat în mod considerabil, determinînd o puternică instabilitate economică și politică internațională. Lumea capitalistă în ansamblu este cuprinsă de o puternică criză economică și financiară — agravată de problemele energeticii și materiilor prime — cu puternice implicații asupra tuturor laturilor vieții econo- mico-sociale a țărilor respective și, totodată, cu repercusiuni asupra întregii lumi.Pe plan mondial sînt puse în mișcare puternice forțe sociale, popoare, continente, de fapt întreaga omenire. Popoarele își afirmă tot mai energic voința de a fi pe de

plin stăpîne pe bogățiile lor naționale și de a le folosi în concordanță cu cerințele dezvoltării lor economico-sociale, cu interesele colaborării lor internaționale.Mai mult ca oricînd, popoarele, masele populare de, pretutindeni pun la ordinea zilei necesitatea lichidării politicii imperialiste, colonialiste, și neocolonialiste, a vechilor relații de dominație și inechitate. Ele se pronunță cu hotărîre pentru așezarea ^aporturilor dintre state pe principii noi, de egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec . în treburile interne și avantaj reciproc, pentru realizarea unei ordini ecd- nomice și politice internaționale noi,'mai drepte și mai''bune. ■"Este tot mai evident'feă depășirea actualei crize economice care domină viața internațională nu se poate realiza pe baza vechilor norme și principii care au guvernat raporturile dintre state și care au dus, în fapt, la împărțirea lumii în asupriți și asupritori, în săraci și bogați. învingerea crizei economice și soluționarea problemelor complexe care preocupă astăzi omenirea cer așezarea relațiilor interstatale pe baze noi, de deplină e- galitate și echitate. Atingerea acestor țeluri impune asigurarea unor raporturi juste! între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale — care să asigure progresul mai rapid al țărilor slab dezvoltate și în curs de dezvoltare, organizarea, corespunzătoare a întregii activități economice internaționale.Republica Socialistă România, ca țară in curs de dezvoltare, este atît importatoare, cît și exportatoare de materii prime și materiale. In același timp, ea este atît importatoare, cît și exportatoare de tehnologii, de utilaje și mașini. De aceea, România este vital interesată să participe, împreună cu toate statele, la soluționarea problemelor complexe ale situației economice internaționale. In calitate de țară în curs de dezvoltare, România socialistă este puternic legată de țările în curs de dezvoltare — și trebuie să acționeze în mod consecvent, în strînsă colabdrare cu acestea, în vederea soluționării tuturor problemelor spinoase ale vieții internaționale.De asemenea, ca țară socialistă în curs de dezvoltare, România va acționa cu toată hotărîrea, împreună cu țările socialiste, pentru soluționarea justă, rațională, în interesul progresului general, a tuturor acestor probleme.De problemele economice actuale se ocupă diferite grupe de țări, iar România nu poate sta în afara acestor preocupări. Trebuie șă participăm activ la întreaga activitate politică și economică internațională.Considerăm că în problema prețurilor materiilor prime și produselor industriale, în realizarea unui raport echitabil, corespunzător între acestea trebuie să se pornească de la realitățile obiective, ținîndu-se seama atît de cheltuielile de producție, cît și de valoarea de întrebuințare a mărfurilor. Pornind de la prețurile materiilor prime ’ principale, trebuie să -se asigure prelucrarea, industrializarea acestora cu cheltuieli de producție minime ; de asemenea, trebuie să se stabilească prețuri corespunzătoare de transport, în felul acesta se va putea asigura rentabilizarea produselor industriale, deci crearea pentru continuarea normale a activității Stabilirea unor . prețuri determinate la materiile prime, la transport, la produsele de bază in-
condițiilor desfășurării economice, științific

dustrializate trebuie asigurecondiții echitabile atît pentru deținătorii de materii prime, cît și pentru producătorii industriali, impulsionînd astfel dezvoltarea' continuă a forțelor de producție și a activității economice, eliminînd sursele de inechitate, exploatare și asuprire a altor popoare. Este, de asemenea, necesar să se acorde mai multă atenție dezvoltării agriculturii, stabilirii unor prețuri pentru produsele agricole care să stimuleze creșterea continuă a producției în acest important sector economic. Totodată, trebuie» să se păstreze un raport corespunzător între prețurile materiilor prime, produselor industriale și produse-• lor agroalimentare.Este necesar, de asemenea, se urmărească realizarea unei mari stabilități a prețurilor, văzîndu-se criterii raționale să stea la baza fixării prețurilor diferitelor produse, împiedicîndu-se modificarea nejustificată a prețurilor de către unele țări; în detrimentul altora. în această privință, s-ar putea avea în vedere adoptarea unui sistem internațional care să asigure o mai mare stabilitate a prețurilor — cel puțin pentru cîțiva ani de zile — urmînd ca orice modificare a acestora să se poată face numai prin acordul comun al celor interesați. Ținînd seama de aceste considerente, apare tot mai necesară constituirea unui organism internațional — cu participarea tuturor statelor interesate — care să asigure soluționarea problemelor în interesul tuturor națiunilor, promovînd activ afirmarea în viață a noilor principii, a noii ordini economice internaționale.în acest cadru, trebuie să se acorde mai multă atenție problemei lichidării subdezvoltării, elaborării unor programe de măsuri care să asigure progresul mai accelerat al țărilor rămase în urmă, realizarea, într-o anumită perioadă de timp, a unei egalizări relative, ținîndu-se, desigur, seama de condițiile geografice și climatice caracteristice diferitelor țări. Noua ordine economică internațională, realizarea unei lumi mai bune și mai drepte presupun tocmai asigurarea condițiilor ca fiecare națiune, fiecare popor să ajungă la un nivel de dezvoltare economică și socială care să-i permită să /se bucure tot mai deplin de binefacerile și cuceririle științei și cunoașterii universale.Ținînd seama că actualmente se desfășoară o intensă activitate in- ternațiorîală în vederea soluționării problemelor la care m-am referit, este necesar ca România să ia parte' tot mai' activă, sub diferite forme și în diferite organisme, la întreaga această activitate. Trebuie să întărim colaborarea cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările dezvoltate, pentru a ne aduce o contribuție tot mai eficientă la soluționarea marilor probleme economice și politice ce confruntă astăzi omenirea.Stimați tovarăși,Printre problemele internaționa- ,le actuale, România acordă o însemnătate deosebită desfășurării lucrărilor Conferinței general-eu- ropene în faza a doua. Dorim ca documentele ce se elaborează la Geneva să fie cît mai corespunzătoare, și cît mai clare, exprimînd limpede năzuința popoarelor continentului nostru de a trăi în pace și colaborare, într-o atmosferă'care să asigure o deplină securitate fiecărei națiuni, posibilitatea ca fiecare popor să-și consacre energia și resursele dezvoltării economice și sociale, fără teama vreunei agresiuni din afară. Dorim să se ajungă Ia un acord cu privire la realizarea unui organism permanent al statelor europene care să asigure continuarea consultărilor și a unei colaborări cît mai strînse în vederea rezolvării problemelor viitoare, creării în fapt a însăși securității pe continentul nostru. Considerăm că există reale posibilități pentru încheierea cu succes a lucrărilor Conferinței de la Geneva și realizarea Conferinței la nivel înalt în cel mai scurt timp.Este necesar să acționăm cu și mai multă hotărîre pentru dezvoltarea colaborării în Balcani, pentru lichidarea stărilor de încordare și conflict existente în această regiune geografică, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a colaborării și păcii.în spiritul politicii partidului si statului nostru, considerăm că trebuie intensificate eforturile pentru realizarea unei păci trainice și. juste în Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate, la soluționarea problemei poporului palestinean, inclusiv a dreptului său de a-și constitui un stat propriu, independent,, la asigurarea dezvoltării independente a fiecărui popor din această zonă, în condiții de garantare deplină a securității sale. România consideră că trebuie intensificate eforturile tuturor statelor pentru realizarea cît mai grabnică a păcii în Orientul Mijlociu ; în ce ne privește, vom face tot ce depinde de noi pentru înfăptuirea acestui deziderat.Considerăm, de asemenea, necesar să se aplice cu consecvență a- cordurile de la Paris în problema Vietnamului, să se. pună capăt oricărei intervenții din afară. Susținem neabătut lupta forțelor populare cambodgiene pentru o Cam- bodgie liberă, independentă.Ne -pronunțăm cu hotărîre împotriva folosirii forței sau a amenințării cu forța în raporturile dintre state, în soluționarea oricăror probleme internaționale. Considerăm necesar să se acționeze în spiritul Cartei Națiunilor Unite pentru rezolvarea problemelor litigioase dintre state pe calea tratativelor. Orice folosire a. forței, orice amenințare cu forța nu pot de- cît să complice, să agraveze situația internațională, să pună omeni-

să mai . precare

Doresc să menționez încă

rea în fața unor noi și mari primejdii.Mai mult ca oricînd trebuie să avem în vedere că problemele complexe ale vieții internaționale nu mai pot fi soluționate doar de cîteva țări. Numai participarea activă, cu drepturi depline, a tuturor statelor la soluționarea acestor probleme va asigura depășirea dificultăților existente, va permite o colaborare pe bază de egalitate și respect între națiuni. în acest spirit este necesară o participare tot , mai activă a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în. curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, la soluționarea tuturor1' problemelor internaționale.Acordăm o mare importanță creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională. De altfel, evenimentele din ultimii ani au demonstrat cu putere că atunci cînd se apelează la Organizația Națiunilor Unite și se ține seama de ea, aceasta poate juca un rol important în soluționarea diferitelor conflicte, a problemelor complicate ale vieții internaționale. Este necesar să acționăm în continuare pentru a perfecționa activitatea și rolul O.N.U. ; de asemenea, trebuie să milităm mai activ pentru îmbunătățirea și creșterea rolului tuturor organizațiilor internaționale, pentru participarea generală a statelor la activitatea acestora.Nu doresc să mă refer și la alte probleme ale vieții internaționale, nîci la problemele dezarmării, care au fost expuse pe larg Ia Congresul al XI-lea al partidului.o dată că întreaga activitate internațională a partidului și statului nostru trebuie să aibă Ia bază ho- tărîrile Congresului al XI-lea. în acest spirit, vom acționa neabătut pentru dezvoltarea unei largi colaborări cu toate statele socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor coexistenței pașnice. Va trebui să intensificăm eforturile pentru particir parea activă a maselor populare, a tuturor popoarelor lumii Ia luptă pentru o politică nouă, de colaborare și pace internațională. ' jEste necesar să acționăm neabătut pentru dezvoltarea relațiilor cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, soj cial-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele de guvernămînt din țările în curs de dezvoltare, cu partidele și forțele democratice, progresiste din toate; țările, considerînd că dezvoltarea solidarității și colaborării forțelor antiimperialiste constituie o\ necesitate pentru unirea eforturi-, lor tuturor popoarelor în lupta consacrată asigurării unei păci) trainice în lume. în acest spirit, Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România vor acționa și in viitor !Este sarcina fiecărei misiuni diplomatice, a fiecărei agenții economice, a fiecărui lucrător care muncește în străinătate să facă totul , pentru afirmarea în întreaga lume a principiilor politicii externe a României, pentru promovarea co- I» laborării noastre economice cu alte - state, să contribuie din toate puterile la dezvoltarea relațiilor internaționale ale României, la sporirea participării țării noastre la realizarea unei lumi a dreptății sociale, a păcii între popoare.Stimați tovarăși,în cadrul consfătuirii s-au discutat pe larg problemele activității internaționale, îndeosebi ale activității economice și de cooperare în producție. în timpul discuțiilor s-au adus o serie de critici îndreptățite, s-a făcut — ce e drept mai puțină — autocritică, s-au formulat multe propuneri juste. Consider necesar ca, în activitatea viitoare, să se țină seama de toate acestea, asigurîndu-se studierea temeinică a problemelor și adoptarea măsurilor corespunzătoare pentru rezolvarea lor, urmînd ca misiunile diplomatice și economice, organismele interesate să fie informate de soluțiile la care s-a ajuns.Este necesar ca fiecare participant la consfătuire, toți lucrătorii din acest sector de activitate să-și asume angajamentul de a face totul pentru îmbunătățirea radicală a activității lor, pentru extinderea relațiilor noastre internaționale, pentru dezvoltarea colaborării economice și cooperării în producție cu alte state.Să facem totul ca această consfă- tuire să marcheze o schimbare ho- tărîtoare în bine a muncii noastre în acest domeniu important de activitate ! Avem toate condițiile pentru aceasta. Avem perspectiva limpede dată de Congresul al XI-lea, ne bazăm pe succesele remarcabile obținute de poporul nostru în dezvoltarea sa economico-socială, ne călăuzim de politica, justă, marxist- leninistă, internă și internațională, a partidului și statului nostru. Dispunem și' în acest domeniu — ca și în toate sectoarele de activitate economico-socială — de cadre corespunzătoare, în stare să înfăptuiască în cele mai bune condiții sarcinile de răspundere încredințate, să sporească aportul colaborării economice internaționale, al cooperării în producție cu alte țări, la dezvoltarea generală a patriei noastre, la promovarea politicii României de pace și colaborare internațională.Am deplina convingere că vor fi luate toate măsurile de îmbunătățire a activității consacrate extinderii colaborării economice și poli-\ tice internaționale a României. încredințat că toți cei ce lucrează pe acest tărîm își vor îndeplini în cele mai bune condiții îndatoririle, doresc să închei, urîndu-vă dumneavoastră, tuturor lucrătorilor din domeniul activității externe — politice și economice — succese tot mai mari în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire ! (Aplau
ze puternice, îndelungate).
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de partid al sectorului.exponent un fru-
în pofida grele, de

prin aplicarea căruia înde utilizare a capacități®

și Comunist vor anii ilegalității, a ca-

Comunist condițiilor ilegalitate activa, s-aal interese- maselor mun- conducînd ac- Cu deosebire

istorice a poporului mișcării .muncitoreștiProgramul partidului,
In secția cazongerie grea a întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" din CapitalaFoto : E. Dichiseanu

UN OBIECTIV ESENȚIAL SUBLINIAT DE COMUNICATUL
PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ PE 1974

An de an, clasa noastră muncitoare, întregul popor aniversează la mijlocul lunii februarie eroicele lupte purtate de muncitorii petroliști și ceferiști in iarna anului 1933, moment memorabil al istoriei mișcării muncitorești din tara noastră. ?Organizate și conduse de Par- Român, aceste constitui întotdeaunatidul lupte o elocventă mărturie a forței partidului in " ” „pacității sale de â mobiliza masele muncitoare ța fapte de eroism proletar și de înflăcărat patriotism. In sinteza strălucită pe • care o face dezvoltării român, a din România, dind o înaltă apreciere luptelor petroliștilor și ceferiștilor din .iarna anului 1933. relevă că ele „au demonstrat creșterea conștiinței și combativității revoluționare a clasei muncitoare, sporirea capacității partidului de a organiza și conduce proletariatul", „au evidențiat o dată în plus importanța unității clasei muncitoare, a Frontului Unic Muncitoresc realizat — in procesul luptei — între comuniști și social-democrați".Marile bătălii revoluționare de acum patruzeci și doi de ani s-au grefat pe fondul crizei economice din anii 1929—1933, resimțită cu deosebită intensitate și în România. Incer- cînd să- arunce toate greutățile crizei asupra maselor muncitoare, clasele dominante au recurs la scăderea repetată a salariilor, la concedieri masive ; prin împrumuturile contractate în Occident, guvernanții au adincit și mai mult înfeudarea e- conomică a tării fată de monopolurile străine. »Această politică antimuncitorească, antipopulară a stîrnit profunda nemulțumire a maselpr largi. Ince- pînd cu eroica grevă a minerilor de la Lupeni, desfășurată în august 1929. acțiunile greviste au cuprins treptat diferitele detașamente ale proletariatului din mai toate centrele țării, împletindu-se cu acțiuni protestatare ale țăranilor, funcționarilor, studenților, pensionarilor, micilor meseriași etc.Este meritul PartiduluiRomân că, deosebit de și prigoană în care afirmat ca lor fundamentale ale •citoare, organizing și (lunile lor de luptă, după Congresul al V-lea. partidul și-a orientat mai ferm activitatea spre marile întreprinderi și centre industriale, și-a întărit legăturile cu masele. O activitate asiduă, politică și organizatorică, a desfășurat partidul în vederea realizării unității de luptă a muncitorilor Indiferent de apartenența lor politică. Rezultatele acestei activități s-au vădit în crearea în diferite centre muncitorești a comitetelor de acțiune, ca organe de front unic muncitoresc, regionale, locale, pe ateliere și secții, alese de întreaga masă a muncitorilor și repre- zentîndu-i pe toți, indiferent de apartenența lor politică : comuniști, socialiști, social-democrați sau neorga- nizați. întrucit muncitorii petroliști și ceferiști se afirmau atunci ca detașamente dintre cele .mai înaintate șl mai active ale proletariatului român, P.C.R. și-a concentrat atenția

principală spre organizarea acțiunilor acestora. Astfel, marile bătălii ale petroliștilor și ceferiștilor s-au desfășurat ca parte integrantă și punct culminant al luptelor revoluționare ce cuprinseseră țara.în șirul acțiunilor de luptă declanșate de muncitorii petroliști la începutul anului 1933 se remarcă mai ales greva celor 2 000 de muncitori de lâ Astra Română, încheiată cu acceptarea de către direcție a tuturor revendicărilor, și greva de la Rafinăria Româno-Americană, care a luat un curs deosebit de combativ, ajungîndu-se la ciocniri cu armata și poliția, la luarea cu asalt de către masele muncitoare a localului politiei din Ploiești și eliberarea delega- ților greviștilor care fuseseră arestați. Timp de o zi. muncitorii au fost, într-un sfens, „stăpinii Ploieștiului", impunîndu-și voința autorităților.Aproape concomitent s-au declanșat viguroase lupte revendicative ale ■
42 de ani de la luptele 

muncitorești din 
iandarie-februarie 1933

ceferiștilor în mai multe centre ale tării, între câre s-au 'remarcat în mod. deosebit acțiunile de la atelierele C.F.R. ..Grivița" din București, .începute la 2 februarie prin ocuparea de către greviști'a- atelierelor. Și aci, combativitatea ceferiștilor, solidarizarea cu lupta lor a muncitorilor din alte ramuri industriale au determinat autoritățile să cedeze inițial și să accepte satisfacerea principalelor revendicări, inclusiv recunoașterea dreptului la existentă a comitetului de întreprindere.încercării ulterioare a guvernului de a recurge la acte de forțăm de a stăvili valul luptelor revoluționare prin instaurarea la 4 februarie, a stării de asediu, dizolvarea organizațiilor muncitorești și democratice și arestarea conducătorilor lor — clasa muncitoare, condusă de partid, i-a răspuns prin- tr-un nou val de lupte, și mai viguroase, in centre ca Cluj, Iași, <Ja- lați, Timișoara, PaScani, Oradea, punctul culminant constituindu-1 marea grevă de la atelierele „Grivița" București, declanșată la 15 februarie. Punînd pe primul plan al revendicărilor lor obiective cu caracter net politic — înlăturarea stării de asediu și eliberarea celor arestați, existența liberă . a sindicatului și a comitetului de fabrică, muncitorii „Griviței" au transformat atelierele într-o adevărată redută a luptei revoluționare, desfășurate în numele intereselor fundamentale ale întregului popor muncitor.Străzile din jurul atelierelor deveniseră în acele -zile o mare de oameni — ilustrînd viu solidarizarea cu luptătorii „Griviței" a muncitorilor din celelalte întreprinderi ale Capitalei. a altor .pături și categorii sociale.Este bine cunoscut modul sîngeros în care autoritățile burgheze au reprimat' luptele de la „Grivița". Deschiderea din plin a focului împotriva
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PROGRAMUL I

Moment folcloric.
Film serial pentru copii : 
Năzdrăvanul Dennis.
Preferifițele dv. muzicale sînt 
șl preferințele noastre. 
Universitatea TV.
Telecinemateca (reluare). 
Reporter ’75.
Telex.
Expediție de vlnătoare.
Caleidoscop cultural-artistic. 

..... Vlrstele peliculei. 
15,30 Teleglob : Birmanla.
15,50.........................

10,00
10,10

11,20
11.55
13,30
13,50
13.55
14.25
14,45

18,20

21,40
21,50

22,00

Al demnității leagăn, tara 1 
— emisiune de cintece și ver
suri (I).
Rugbi : Țara Galilor — An
glia (Turneul celor cinci na
țiuni). Transmisiune directă 
de la Cardiff.
Club T... invită în studiouri
le sale, îa . această ediție, ar
tiști amatori din Capitală.
Lumea copiilor.
Telejurnal.
Teleenciclopedia.
Film serial : Misiune impo
sibilă — Episodul „Ultimul 
ghinion".
Telejurnal.
Săptămîna sportivă. Selec- 
țiuni înregistrate din 
nirea feminină J: 
România — R.F. Germania.
întîlnirea de la ora 10... 
magazin muzical-distractiv.

de
întîl- 

floretă '

© Dragoste Ia 16 ani ; ILUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,1-^c 
q îndrăgostiții anului unii : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
Q Școala tinerilor căsătoriți 
ZEȘTL — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30.
© Nemuritorii : TIMPURI NOI 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15,
MUNCA — 10: 16; 18; 20.
© Acțiunea Bororo : DACIA — 9; 
11,15; 13,30'; 16; 18,15; 20,30.
e Iluminare : UNIREA — 16;
18; 20.
© Cavalerii teutoni : LIRA — 
15,30; 19.
© Visuri împlinite î FERENTARI
— 15,30; 18: 20,15.
0 Comisarul Cardone în acțiune : 
COTROCENI — 14; 16; 18; 20.
q Călătorie întreruptă : PACEA
— 16; 18: 20.
o Păcală : CRÎNGAȘI — 15,30;
18.30.
© Un gentleman în Vestul sălba
tic : FLOREASCA — 10: 15,30; 18;
20.30.
q A început Ia Neapole : VOLGA 
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 
18; 20,15.
a Agentul straniu : MOȘILOR — 
15,30; 18; 20'.
q S-a întîmplat după* război : 
COSMOS — 18; 20,15.
a Zidul: FLACARA — 15,30; 18; 

' 20,15, VIITORUL — 15,30; 18; 20.
© Ferma suspiciunilor : ARTA — 
15,30; 17,45; 20.
© Timpuri noi : VITAN — 10; 
15,30;’ 18; 20,15.
© Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
RAHOVA — 16; 18; 20.
• Cidul î PROGRESUL — 15,30; 19.

greviștilor m dimineața zilei16 februarie, arestarea a circa 2 000 de z muncitori nu au însemnat însă infringerea muncitorimii ; dimpotrivă, clasele dominante au fost silite să dea înapoi. Bătăliile de clasă din iarna lui ’33 au determinat suspendarea aplicării „curbelor de sacrificiu", ridicarea stării de asediu : în același an, guvernul reacționar Vaida-Voievod a trebuit să ' demisioneze..în perspectiva deceniilor care au trecut de atunci, luptele ceferiștilor și petroliștilor ne apar ca , o mare victorie politică a clasei noastre muncitoare. Ele au evidențiat cu putere maturitatea politică a proletariatului, ca forța cea mai înaintată a societății românești, avangarda luptei întregului popor pentru eliberarea socială și națională, pentru democrație, independentă și suveranitate națională. Demonstrînd în mod viu importanța unității clasei muncitoare, evenimentele din 1933 au constituit un puternic impuls, în perioada ulterioară, în direcția făuririi acestei unități pe plan național.O deosebită importantă au avut luptele din ianuarie—februarie 1933 pentru dezvoltarea activității Partidului Comunist Român, contribuind considerabil la îmbogățirea experienței sale revoluționare, la întărirea politică și organizatorică șl creșterea prestigiului și influenței lui în rin- durile celor ce muncesc.Puternicele lupte desfășurate de proletariatul român s-au înscris printre primele acțiuni de anvergură ale clasei muncitoare internaționale împotriva fascismului, după instaurarea la putere a nazismului în Germania. In întreaga lume, clasa muncitoare, forțele progresiste și-au exprimat solidaritatea frățească cu muncitorii români, avind cuvinte calde de prețuire pentru curajul și combativitatea, lor revoluționară.Evocarea evenimentelor desfășurate acum 42 de ani reliefează cit de aspre bătălii a dat clasa noastră muncitoare, de-a lungul deceniilor, sub conducerea Partidului Comunist Român. pentru a se elibera din exploatarea și asuprirea burgheză, ce grele jertfe stau la temelia cuceririlor noastre socialiste.Astăzi, idealurile pentru care și-au vărsat sîngele eroicii luptători 'din. 1933 — libertatea, independența, o viață demnă pentru toți cei ce muncesc — sînt realități vii în țara noastră. Clasa muncitoare, în trecut exploatată și asuprită, a devenit clasa conducătoare a societății noastre, deținătoare, împreună cu întregul popor, a puterii politice și economice, stăpînă a bogățiilor tării și a roadelor muncii ei libere.In lumina marilor succese obținute în construcția socialistă și a perspectivelor de viitor, atît de clar conturate în această perioadă de pregătire a alegerilor, și prin contrast cu stările de lucruri din lumea capitalistă — unde asemenea fenomene ca stagnarea economică, concedierile masive. creșterea vertiginoasă a prețurilor fac să fie tot mai frecvent evocate fenomenele crizei economice din 1929—19.33 — se pot aprecia și mai bine schimbările radicale care au intervenit in situația clasei noastre muncitoare, de Ia condițiile 'de viață și de muncă ce nu pot suferi nici o comparație cu trecutul, la securitatea socială de care se bucură, de la ridi- , careâ gradului de instruire si califi- cftre, la însăși creșterea ei numerică , ^..Miți^cind cu întreaga energie și pricepere'. ;cu elan și devotament pentru înfăptuirea Programului parti- dultîî,"'pehțftf' devansarea' actualului cincinal și...trecerea la îndeplinirea cu sțfgces a yiitorului "cincinal, clasa noastră muncitoare dezvoltă în noile condiții bogatele ei tradiții de luntă, dă cea mai vie expresie înaltei ei conștiințe și spiritului revoluționar. hotărîrii de nezdruncinat ce o animă de a’ asigura continua înaintare a patriei pe calea progresului și a civilizației socialiste.
M. C. STĂNESCU

Tot înainte!Despre Mihai Mitei, elev la Școala generală nr. 2 din Craiova, colegii spun că are un spirit de observație neobișnuit Intr-o zi, văzinclun om. căzut pe □ bancă, biciuit de ploaie, a telefonat la „Salvare" și omul, grav bolnav, a fost salvat în ultima clipă. Altă dată, aflindu-se la un centru de pîine și obser- vind un individ care furase un portmonOu, s-a luat după el și nu l-a slăbit din ochi pină nu l-a întîlnit pe primul milițian. Deunăzi, fără voia lui, a asistat Ta un accident de circulație. O mașină a lovit un om. Șoferul a părăsit în grabă locul faptei; Mitei și-a notat numărul mașinii și fuga la miliție cu el. Făptașul a fost repede găsit și acum se află în cercetări.
Stop! De ce 
poluați 
strada ?

teatre

Rezultatele obținute în 1974 în dezvoltarea, economico-socială a țârii constituie pentru tpți oamenii muncii un îndemn de a munci și mai bine, cu fermitate și energie, pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului și a angajamentelor asumate în întrecerea pe acest an. în această privință, o direcție imediată de acțiune o constituie folosirea cit mai judicioasă, intensivă a capacităților dc producție din întreprinderi. Iată, concret, ce se întreprinde în aceste zile pentru punerea în valoare a unor rezerve de capacități descoperite în unitățile industriale din sectorul 3 al Capitalei, în urma unei acțiuni inițiate de comitetul de partid al sectorului. în legătură cu aceasta am avut o convorbire cu tovarășul Barbu PETRESCU, secretar al comitetului— De la început, aș dorică precizez — ne-a spus interlocutorul' — că analiza modului de utilizare a capacităților de producție se înscrie în ansamblul măsurilor privind descoperirea și fructificarea de noi resurse in scopul îndeplinirii înainte de termen a cincinalului de către industria bucureșteană. Pe baza analizelor recent încheiate, s-a. e- laborat un, interesant studiu eco- nomic, dicele lor de producție din unitățile acestei puternice zone industriale a Capitalei va ajunge în acest an la 97,9 Ia sută, față de 88 la sută în anul trecut.Din multitudinea măsurilor rețin atenția cele preconizate în cadrul întreprinderii de mașini-unelte și agregate, în vederea de manoperă la lor turnate și a lucrare,, ceea ce rea Indicelui de Ior-unelte Ia 86 la sută. De asemenea, prin optimizarea tehnologiilor de turnare, intensificarea regimurilor de așchiere în sectorul de . prelucrări mecanice și simplificarea constructivă a produselor! la întreprinderile „23 August", „Eleetroaparâtaj". de . mecanică fină și de pompe, indicele de utilizare a capacităților de producție va depăși anul acesta 98 la sută. Măsuri similare vor face ca indicele de exploatare a instalației pentru aliajele de cupru să crească pină la 99,6 Ia șută, iar al celei de aluminiu și aluminiu secundar, din cadrul întreprinderii „Neferal", să înregistreze o creștere de sută la sută.Studiul amintit și programele concrete de măsuri elaborate pentru fiecare întreprindere sînt analizate în

cadrul adunărilor generale ale oamenilor mjmcii.
— V-am ruga să vă opriți mai 

îndeaproape asupra direcțiilor 
de acțiune și' efectelor practice 
ce se scontează in acest an.— Din datele centralizate la nivelul sectorului rezultă că anul acesta, prin înlăturarea unor „locuri înguste", se poate obține un spor de producție industriala de 53 milioane lei. Cu circa 155 milioane lei va crește

Din experiența sectorului 3 
al Capitaleireducerii volumului prelucrarea repere- adaosurilor de preface posibilă ridiea- utillzare a mașfni- producția industrială a sectorului in urma utilizării Ia întreaga capacitate a unor mijloace , tehnice. De pildă, la întreprinderea de mașini-unelte și agregate, pe baza folosirii cu indici superiori a mașinilor de rectificat, prin coopeyări cu sectoare de prelucrare din cadrul unității și , cu alte întreprinderi și prin integrarea fabricației de instalații hidraulice, acest ân se va înregistra un spor de producție de aproape 36 milioane lei. în acest an, în urma completării efectivelor de muncitori cu absolvenți ai formelor de învățămînt profesionale și. pe baza creșterii calificării lucrătorilor se va asigura folosirea deplină a unor capacități industriale, ceea ce — la nivelul anului 1975 — echivalează cu un spor de producție de circa 132 milioane lei. Adăugăm că însemnate creșteri suplimentare de producție se vor obține prin îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale (25,6 mi-

în

a Șapte mirese pentru șapte frați: 
PATRIA — 9,30; 11,45; 16,15; 18,30; 
20,45.
a Ancheta : SCALA — 9,30: 11,30; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. ,
e Ulzana — căpetenia apașilor : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 161 18,15; 20,30.
a Moulin Rouge : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 13,30; 20.45, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20,30.
a Răzbunarea lui Dani r VICTO
RIA — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 
20,30.
a Ilustțate cu flori de cîntp : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
13,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
e Actorul și sălbaticii : EXCEL
SIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, AURO
RA — 9,15; 12,15; 16; 19, TOMIS — 
0; 12,30; 16: 19.
a Permisul de conducere : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,15; 16,15;
18,30; 20,30, CASA FILMULUI — 
10; 12,30.
e Țar și dulgher : CASA FILMU
LUI — 15,30; 18; 20,30.
a Copiii — cetățenii de miine al 
patriei (program de documenta
re) : DOINA — 9,30.
a Program de desene animate : 
DOINA — 11.
s Conrack : DOINA — 12,30: 15.; 
17,30; 20.
a Tu îmi vorbești — 14,30; 16,30, 
Plăcerea — 18,30, Doamna D,.. — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union), 
a Jerry traficantul : FEROVIAR 
— 8,45: 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
a Zapata: GRIVIȚA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
BUCEGI — 10; 16; 19, DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19, GIULEȘTI — 
18; 19.

e Teatrul Național București 
(sala mare) : Becket — 19,30, (sala 
mică) : Năpasta — 19,30;
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic ; dirijor : Mircea Cristescu ; 
solist : Gabriel Amirai
a

o 
să

O inițiativă salutară a millr 
ției clujene : prevenirea poluă
rii străzilor de către autovehi
cule. Dar ca să previi, trebuie 
să cunoști sursele de poluare. 
Ca să le cunoască mai bine și 
să le măsoare cit mai exact 
nocivitatea, milițienii au apelat 
la ajutorul unor aparate adec
vate. Astfel, „sonometrul" a in
dicat cu precizie că 22 la sută' 
din autovehiculele controlate 
depășeau limita de zgomot ad
misă ; „analizatorul de gaze" 
a urcat la 30 la sută numărul 
autovehiculelor care emanau un 
volum .prea mare de oxid de 
carbon din eșapamente ; iar la 
52 la sută din motoarele Diesel 
controlate, „fumimetrul" a sem
nalat o depășire a indicelui de 
innegrire. Vinovaților li s-a a- 
plicat pe loc cîte un „antipo
luant", sub formă de amendă.

RecuperareCînd a fost să i se aleagă nume, i s-a ales unul mos : Floricel. Răsfățat de toată lumea. în copilărie nu i

lioane lei), in vederea înlătilrării „pauzelor" în funcționarea unor instalații, determinate de lipsa anumi- , tor materii prime, materiale și semifabricate ; prin prevenirea unor opriri accidentale (circa 2 milioane lei) și pe baza valorificării unor studii de organizare judicioasă a producției și a muncii in cîteva întreprinderi ale sectorului (spor de producție — 2,3 milioane lei).— Dtn calculele făcute rezul
tă că, în final, in 1975 se va ob
ține un spor de producție — pe 
ansamblul unităților sectorului 
— de circa 420 milioane lei. Ce 
reprezintă aceasta in comparație 
cu totalul rezervelor identifi
cate și cum se va acționa pen
tru valorificarea lor in între
prinderi ?— Sporul de producție, amintit, precizez, se va înregistra in acest an și acesta reprezintă circa 50 la sută din valoarea resurselor potențiale ce pot fi fructificate în unitățile industriale ale sectorului, resurse identificate cu prilejul analizei efectuate, în vederea valorificării acestor rezerve acționăm în două direcții distincte. Mâi întîi, este -vorba de aplicarea unor ample măsuri tehnico-organiza- torice în fiecare întreprindere, potrivit specificului acestora și posibilităților proprii de care dispun. Bunăoară, la întreprinderile „23 August", de mecanică fină, de pompe, de cabluri și. materiale electroizolante, „Prefin", „Acumulatorul", eforturile se vor concentra în direcția punerii în funcțiune la termen și chiar mai devreme a capacităților planificate pentru acest an și atingerii parametrilor proiectați în cel mai scurt timp.O a doua direcție distinctă de acțiune privește măsurile organizatorice întreprinse de comitetul de partid al sectorului, precum și de consiliul de control muncitoresc al activității e- conomico-sociale al sectorului. Evident, se va urmări sistematic. Ia intervale scurte, cum se aplică măsurile stabilite de către fiecare organizație de partid, de către fiecare comitet al oamenilor muncii, intervenindu-se operativ și energic pentru soluționarea problemelor. în același timp însă, consiliul de control muncitoresc al sectorului va întreprinde numeroase acțiuni organizatorice pentru crearea condițiilor necesare valorificării depline și în termenele fixate a rezervelor de creștere a producției industriale. Avem în vedere, între altele, analiza cooperării interuzina- le în cadrul sectorului, precum și cu alte întreprinderi și centrale din Capitală ; apoi, o discuție cu unitățile exportatoare și importatoare în scopul îmbunătățirii activității în acest domeniu ; unele probleme se vor, soluționa cu ajutorul ministerelor industriei construcțiilor de mașini grele, chimiei, Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Comitetului de Stat al Planificării ș.a. Este de înțeles că, ori de cîte ori va fi nevoie, vom solicita sprijinul comitetului municipal de partid', care — sîntern siguri — ne va acorda întreg ajutorul necesar.

tă lumea, in copilărie nu i se spunea decît Floricel și Flori- cuț. Cind a ajuns gestionar la un magazin din Pitești, a cerut să nu i se mai spună Floricel. Vezi, doamne, nu era un nume suficient de... autoritar. „Pe mine mă cheamă intii Marin, șf pe urmă Floricel. Marin Floricel, e clar ?“ Foarte clar pen- tru toată lumea. Neclaritatea a I pornit din ziua în care ă înce- t puț să confunde gestiunea magazinului cu propriul buzunar. După ce s-a „limpezit" întreaga afacere, anchetatorii pniliției I au stabilit exact prejudiciul aduS.avutului obștesc de către M. F.-; j 45 243 lei După cum ne-au informat aceiași anchetatori, su- | ma respectivă „a fost recuperată integral". Pe cind si... recuperarea lui Floricel ? Scuzați: Marin Floricel.
De la un

Convorbire realizată de
Ilie ȘTEFAN

cuvînt greșit
„Veniți urgent, Ciupercă' Ni

cu, in virstă de 10 ani, a dece
dat". Așa suna telegrama expe
diată de la spitalul Colehtina 
din București, pe adresa părin
ților lui Nicușor din 
(strada Daciei 66). 
rați, părinții au luat 
măsuri pentru inmofmîntafe și 
au plecat ’ ~
stupoare : 
nat vesel, 
ieșire din 
dat doliul 
șiroiau încă pe obraji. De data 
aceasta, de bucurie. A fost lă
murit și

Fetești 
lndure- 
primele

la București. Aici, 
Nicușor i-a întimpi- 
sănătos și cu fișa de 
spital. Părinții și-au 
jos, dar lacrimile le

murit și „misterul" telegra- 
mei : in loc de cuvintul „ex- ' 
ternat", a apărut „decedat". Nu 
s-a lămurit însă a cui e vina : 
a spitalului sau a poștei ? Pină 
ima, alta, Nicușor s-a întors 
acasă.

X ' ' « ■- ■

iș — 20.
Opera Română : Don Carlos 
19.
Teatrul de operetă : Lăsațl-mă 
cint — 19,30.
Teatrul de comedie : Volpone 
19,30.

o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Anunțul la mica publi
citate — 19,30, (sala din str. 
Sahia) : Noile suferințe ale 
rulul „W“ — 19,30.
• Teatrul Mic : Subiectul 
trandafirii — 19,S0.
a Teatrul „C. I. Nottara”

Alex. 
tină-

erau

0 xeciiruț i. îNULbcuct (sala 
Magheru) : Și cu am fost în Arca
dia — 19,30, (sala Studio) : Hotelul 
astenicilor — 19.
© Teatrul Giulești : Pasărea 
Shakespeare — 19,30.
® Teatrul evreiesc de stat : Na
than înțeleptul — 19,30.
e Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
riei) : Un băiat de zahăr... ars — 
19,30.
n Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Dudul lui Traian
— 19,30, (sala Palatului) : Cadouri 
muzicale — 19,30.
© Teatrul ,,Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt și Pufușor și Mus
tăcioara — 16.
® Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Ileana Sînziana- — 17, (sala 
Academiei) : Tigrlșorul Petre
— 17.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Monserrat 20.
© Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.

Cu un an în urmă, „Scînteia" publicat o amplă anchetă sub titlul „Cum ajung oamenii la locul de muncă ? Dar. înapoi spre cașă ?“, în • care corespondenții ziarului, aflați la fața locului, relatau o serie de neajunsuri privind transportul in comun. în obiectivul anchetei era <prinsă, printre altele, și urbea ploieș- teană. factorii de resort de aici fiind criticați pentru slaba preocupare în ce privește circulația normală a autobuzelor în timpul iernii.— Observațiile critice ale ..Scin- teii" ne-au ' prins bine — ne mărturisește tovarășul Ion Paraschiv, primarul Ploies- tiului. Chiar la citeva zile după apariția anchetei am Întrunit la primărie pe toți factorii responsabili si împreună am studiat, concret, ce-i de făcut, ce mijloace ne stau la îndemînă pentru a îmbunătăți activitatea acestui sector de importanță vitală pentru un centru muncitoresc ca al nostru. După a- ceastă analiză „în birou", a urmat analiza pe teren. Sigur, nu putem afirma că am tăcut totul, însă considerăm că situația s-a îmbunătățit simțitor. Dar cred că mai bine este să vă convingeți la fața locului, pe trasee...'Ceea ce am și făcut? împreună cu șeful gospodăriei comunale, tovarășul Ion Vidroiu, am parcurs cu piciorul, cu autobuzele, distanțe lungi

pe traseele transportului m mun, îndeosebi la orele de vîrf. Iată citeva din constatările făcute : Parcul )de autobuze al întreprinderii de transport Ploiești s-a mărit cu încă 50 de autobuze noi, iar în acest an numărul lor va mai crește cu încă 50 ; și traseele s-au îmbunătățit : intr-un an s-au lărgit și asfaltat 28 de străzi și artere cu in-

nilor, traseele autobuzelor s-au lungit cu încă 56 km. S-au luat măsuri de extindere a termoficării pe rampa de garare a autobuzelor, s-au procurat și alimentat mașinile cu lichid de frină, uleiuri și motorină de iarnă pentru a evita înghețarea sistemelor de frină, de închidere a ușilor etc. Dacă și in aceste condiții se va în-

Transportul in comun Is Ploiești
tensă circulație, în lungime, de peste 20 km. Au fost, de asemenea, modernizate unele dintre intersecțiile aglomerate, pe străzile Mihai Bravu, 23 August, Ștefan Gheorghiu. Rudului ș.a. ; călătorii apreciază și faptul că s-au betonat suprafețele refugiilor și ale stațiilor (s-au terminat pină acum 27 de asemenea, lucrări, iar altele continuă). S-au creat și trasee noi. în urma consultărilor cu cetățenii, cu muncitorii din uzine și fabrici. La propunerea călătorilor, pe distanțe mai lungi s-au înființat curse rapide, în circuit închis. (Un asemenea traseu leagă cartierul de vest cu cel de sud al municipiului, .avind o singură oprire — la Halele centrale). Tot la propunerea cetâțe-

»

timpla ca un autobuz sau altul să rămînă în pană, el nu va sta așa mult timp, căci s-a avut în vedere și acest lucru. Inginerul-șef al întreprinderii de transporturi, Petre Moise, ne informează că, pentru început, 8 dispecerate-cap de linie și autobuzele de pe traseele aglomerate sînt înzestrate cu aparate de radio emi- sie-recepție ; astfel. în citeva minute, mașina de depanare se poate deplasa la locul cu pricina.Incursiunea noastră pe traseele transportului în comun din Ploiești ne-a mai dat totuși și prilejul unor observații critice — e drept, incomparabil mai puține decît cu un an in urmă : graficele de parcare nu sint

respectate in toate stațiile de plecare ale autobuzelor din Piața Centrală, de pe str. Paris și din alte locuri ; călătorii așteaptă, uneori 15—20 de minute, pină vine o mașină ; alteori, in schimb, se adună atitea autobuze îneît paralizează întreaga circulație. I-am comunicat aceste observații tovarășului primar.— Sintem conștienți, ne-a spus dîn- sul, de faptul că mai sînt încă multe de făcut, nu ------------------------ numai pentru mă- •rirea parcului de autobuze sau pentru îmbunătățirea sistemelor de circulație, dar și în ce privește creșterea simțului de răspundere al șoferilor, al taxatorilor și dispeceri- constatările critice

l Tacâm 
complet

Zicala cu ulciorul care nu 
merge de multe ori la apă s-a 
adeverit și in cazul lui Florian 
Radulescu și Dumitru Anghel, 
care au tot sustras tacîm după 
tacîm de la întreprinderea 
„Inox" din București, pină cind 
unul s-a spart — ceasul răul — 
și i-a dat de gol. Așa s-a aflat 
că -cei doi prejudiciaseră între
prinderea cu 23 000 de lei. Și, 
ca să fie „tacimul complet", 
circa 12 miliție din București 
l-a reținut pentru cercetări 
și pe Dănuț Grosu, gestionar la 
Un magazin „Tehnometal". A- 
cest Danut primea ilegal tacî- 
murile de la cei doi și. după ce 
le vindea la preț... legal, ba
nii se impărțeau între cei trei, 

'în mod egal. Nu știm dacă tot 
în mod egal, vor împărți și pe
deapsa, dar știm că li se 
gătește dosarul penal cu 
tacimul" de rigoare.

Călătorul 
clandestin

pre- 
„tot

lă-
lor de linie. Căci amintite sînt organic legate de modul în care lucrătprii întreprinderii de transporturi iși fac datoria. Iată de ce organizațiile de partid vor intensifica munca de educație în spiritul unei înalte responsabilități civice și profesionale în rîndul personalului din sectorul transporturilor ; în același timp, vom apelă la toți cetățenii pentru ca, în calitatea lor de călători, să sprijine eforturile ce se fac pentru îmbunătățirea continuă transportului in comun.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Soînteil"

Mergînd hai-hui pe străzi „ turalnite din Arad, tinărul Dorin Oană a fost zărit, la o răs- pîntie, de un lucrător de miliție :- Se _____________________teți din Arad. Poate v-ați rătă- icit. Pot " " „_____ 7Nici n-a apucat bine să termine vorba că Dorin Oană a și rupt-o la fugă. „Ce l-o fi apucat ?“ — și-a spus milițianul, și s-a luat după el. L-ș ajuns și l-a legitimat. Era originar din Doicești-Dîmbovita. Fusese de citeva ori amendat și urmărit pentru executarea unei condamnări din cauza călătoriilor clandestine cu trenul. Acum se pregătește pentru o nouă călătorie. De data aceasta. legală.
Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scîntell"

vede treaba că nu sîn-să vă ajut cu ceva ?

1
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MESAJUL 
adresat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Conferința pe țară a mișcării sportive

(Urmare din pag. I)vărat de masă, care să cuprindă cele mai largi categorii de cetățeni. Este necesar să se manifeste mai multă inițiativă și consecvență în organizarea și desfășurarea unor largi competiții și întreceri sportive de masă, pe plan local și republican, inclusiv in organizarea unor concursuri cu caracter ■ mixt, cultural-sportiv. în acest scop, școlile și întreaga rețea de învățămînt, organizațiile de pionieri, organizațiile U.T.C.. asociațiile studenților comuniști, sindicatele și cluburile sportive trebuie să facă totul pentru a-și îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile și atribuțiile ce le au în domeniul educației fizice și sportului.Pregătindu-ne cu temeinicie pentru a ne menține locurile de frunte dobîndite. pe plan mondial la o serie de discipline, cum sînt handbalul, caiac-canoe, canotajul, lupte, unele probe atletice, trebuie să ne propunem să ridicăm nivelul general al sportului nostru de performanță, al tuturor disciplinelor sportive. în special trebuie să ridicăm nivelul fotbalului, care în prezent este nesatisfăcător, al natației. tirului, halterelor, patinajului și al altor discipline, unde rezultatele sportivilor noștri sînt mult în urma performanțelor internaționale. în toate ramurile sportive trebuie întronată o atmosferă de muncă temeinică, îndîrjită, conștiincioasă, de seriozitate, de mobilizare cu înaltă responsabilitate și exigență a tuturor factorilor pentru îndeplinirea riguroasă a programelor de pregătire, pentru obținerea unor performanțe sportive de nivel mondial. Odată cu pregătirea tehnică de specialitate, trebuib intensificată munca de educare politică a sportivilor, pentru formarea unui tineret cu însușiri fizice superioare și, în același timp, cu o ținută demnă și responsabilă în societate, cu un înalt nivel cetățenesc, participant activ, conștient, la lupta și e- forturile întregului popor pentru construirea socialismului și comunismului în România.în vederea ridicării generale a activității sportive sînt necesare preocupări susținute pentru pregătirea și perfecționarea continuă a tuturor lucrătorilor din acest domeniu și, în primul, rînd, a profesorilor de educație fizică, a antrenorilor, tehnicienilor și activiștilor sportivi, pentru formarea unor instructori și organizatori sportivi entuziaști, cu temeinice cunoștințe teoretice și practice.O condiție esențială pentru dezvoltarea atit a sportului de masă, cît și a celui de performanță o reprezintă folosirea tot mai eficientă a bazei materiale existente și lărgirea continuă a acesteia. Organizațiile de masă și instituțiile de' stat vor trebui să acorde o atenție sporită înfăptuirii sarcinilor ce le revin, potrivit hotăririlor de partid și legilor țării, în vederea asigurării bazei materiale necesare activității sportive. Ministerul Educației și învățămintului, consiliile populare, sindicatele, organizațiile de tineret și celelalte organizații cu atribuții în activitatea sportivă trebuie să inițieze acțiuni cetățenești pentru dotarea localităților, cartierelor de locuințe, școlilor, marilor colectivități cu spații de joacă pentru copii, terenuri, baze sportive și instalații simple care pot fi realizate, fără multe cheltuieli, prin contribuția populației și prin munca voluntară a tineretului.Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport va trebui să acționeze cu mai multă fermitate și exigență pentru lichidarea lipsurilor și deficiențelor care se mai manifestă în desfășurarea activității pe tărîmul sportului și educației fizice. Consiliul va trebui să depună o muncă mai organizată și mai sistematică pentru a asigura înfăptuirea unitară a politicii1 partidului și statului privind educația fizică și spor,tul, pentru coordonarea activității sportive și îndeplinirea de către toate organizațiile obștești și organele de stat centrale și locale a sarcinilor ce le revin în acest domeniu.Federațiile sportive vor trebui să militeze cu mal multă răspundere pentru dezvoltarea puternică a bazei de masă a tuturor ramurilor de sport — și în primul rînd a celor mai rămase în urmă — pentru perfecționarea pregătirii și creșterea măiestriei., sportivilor și pentru educarea lor patriotică și cultivarea unei atmo

sfere de muncă intensă, disciplinată in întreaga noastră mișcare sportivă. ,Asociațiile și cluburile sportive vor trebui să desfășoare o intensă activitate de cuprindere în mișcarea sportivă a întregului nostru tineret, de afirmare și promovare pe scară largă a talentelor sportive ; ele trebuie să asigure edticarea sportivilor in spiritul dragostei față de patrie și partid, călirea voinței, pregătirea fizică și. morală a acestora în vederea obținerii unor rezultate cît mai bune atit în competițiile interne, cît și internaționale. Vor trebui luate măsuri energice pentru sporirea contribuției tuturor organizațiilor cu atribuții in mișcarea sportiVă și a tuturor județelor la selecționarea de pe întreg cuprinsul țării a elementelor cu calități sportive deosebite, pentru dezvoltarea unor cluburi și organizații sportive tot mai puternice, capabile să pregătească sportivii în concordantă cu exigentele mondiale.Organele și organizațiile de partid — începind cu_ comitetele județene, municipale și orășenești și pînă la organizațiile de bază — trebuie să acționeze consecvent pentru a asigura ducerea la indeolinire a tuturor ho- tărîrilor partidului și statului in domeniul educației fizice și sportului, să îndrume și să controleze modul în care organizațiile de masă și instituțiile de stat iși realizează atribuțiile ce le au in această privință. Eie trebuie să pună permanent un accent deosebit pe educarea politică și cetățenească a sportivilor, pe cultivarea perseverentă în rindurile acestora a principiilor eticii și echității socialiste, a înaltelor trăsături morale ale omului nou al societății noastre.în viitor, pe. sportivii noștri îi așteaptă confruntări internaționale deosebit de importante, intre care si Jocurile Olimpice ce vor avea loc peste un an. în 1976. Aceasta obligă la desfășurarea, de pe acum, a unor pregătiri temeinice, pe baza unor norme științific funda-- mentate. la nivelul performantelor mondiale, incit să ne prezentăm la aceste întreceri cu un număr cît mai mare de sportivi valoroși în tot mai multe ramuri sportive, care să obțină rezultate dintre cele mai bune, să ocupe cit mai multe poziții fruntașe. Mișcarea noastră sportivă si slujitorii ei trebuie să-și facă un titlu de onoare din a contribui, prin succesele pe care le obțin în confruntările internaționale, la păstrarea si sporirea înaltului prestigiu de care România socialistă se bucură pe plan mondial ca rezultat al realizărilor pe care le obține în dezvoltarea internă, al politicii consecvente de pace si colaborare pe care o promovează. Noi vedem în participarea la competițiile internaționale un mijloc important de dezvoltare a prieteniei si colaborării tineretului nostru cu tineretul din celelalte țări, de adîncire a cunoașterii și înțelegerii reciproce între popoare. De aceea va trebui să facem totul și în viitor pentru ca activitatea sportivă ce o desfășurăm pe plan mondial să reflecte nemijlocit politica de pace. înțelegere si colaborare a partidului și statului nostru, eforturile României socialiste de a contribui Ia instaurarea unor relații noi și a unei ordini noi în viata internațională, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.îmi exprim speranța că această conferință a dumneavoastră va marca un moment important în lichidarea lipsurilor și în dezvoltarea educației fizice si sportului din tara noastră, că întregul activ al mișcării sportive, animat de dorința de a răspunde cu cinste înaltelor exigente pe care partidul i le pune în fată, isi va mobiliza puternic forțele, va munci cu toată priceperea si energia pentru îmbunătățirea radicală a activității în acest domeniu. Sînt încredințat că. împreună cu întregul nostru ponor, sportivii patriei noastre vor face totul pentru a aduce o contribuție tot mai însemnată la transpunerea cu succes în viată a hotăririlor Congresului al XI-lea. a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism. la ridicarea României ne culmi tot mai înalte de civilizație, bunăstare si progres.Cu această convingere, urez din toată inima sportivilor și tuturor slujitorilor sportului nostru realizări si satisfacții cît mai mari în activitatea viitoare, multă sănătate si fericire.

Adunări pentru desemnarea 
de candidați ai Moi loialii 

Socialiste i alegerile de la 9 martie

încheierea Conferinței pe țară 
a mișcării sportiveVineri după-amiază au luat sfirșit îrț Capitală lucrările Conferinței pe tară a mișcării sportive.La lucrări au participat tovarășii Cornel Burtică, Paul Niculescu și Gheorghe Pană, precum și reprezentanți ai conducerii unor ministere, instituții centrale și organizații obșteștiMesajul adresat conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost primit de toți cei prezenți cu vii aplauze, cu deplină satisfacție. Minute în și? s-a scandat „Ceaușescu—P.C.R.".■în numele tuturor reprezentanților sportului românesc, tovarășul general locotenent Marin Dragnea a . exprimat profunde mulțumiri pentru mesajul adresat de secretarul general al partidului și a' dat glas angajamentului lor solemn de a se consacra cu energie și spirit de dăruire progresului mișcării noastre sportive, puse în slujba propășirii și înfloririi patriei, a cauzei păcii, a colaborării și înțelegerii internaționale.în continuare au avut loc dezbateri pe marginea documentelor prezentate conferinței.Cei prezenți au aprobat apoi raportul de activitate al C.N.E.F.S., proiectul Programului de dezvoltare a activității de educație, fizică și sport din ,Republica Socialistă România pe perioada 1975—1980. precum și rezoluția Conferinței pe țară a mișcării sportive.Trecîndu-se la ultimul punct al ordinii de zi, participanții au ales noul Consiliu Național pentru Educație Fizică și Sport.Biroul Executiv al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport a fost ales în următoarea componență : general-locotenent Dragnea Marin — președinte, Lia Mano- liu, Constantin Manolescu, Ion Siclo- van. Alexandru Kopandi și Adalbert Millitz — vicepreședinți. Emil Ghibu șl Miron Olteanu — secretari. Con

ȘTIRI SPORTIVE
a® Campionatele mondiale de tenis de masă au continuat vineri dimineață, la Calcutta, cu probele de simplu. în turul doi al probei _ feminine, tinăra jucătoare româncă Magdalena Lesai a eliminat-o .cu 3—0 (21—16, 21—13, 21—17) pe japoneza Chieko Ono, în timp ce Maria Alexandru a ciștigat tot cu 3—0 (21—6, -21—7, 21—9) intîlnirea cu Albertina Ranghelova (Bulgaria).Aseară, în turul trei al probei de simplu feminin, campioana României, Maria Alexandru, a învins-o cu 3—1 (17—21, 2t—18, 21-*-18, 21—18) pe Huan Și-pin (R.P. Chineză), calificîn- du-se pentru sferturile de finală. Cian-li (R.P. Chineză) a dispus cu 3—0 (21—12, 21—14, 21—18) de Magdalena Lesai.în proba de simplu masculin (turul doi), iugoslavul Miran Savnik a obtinut o surprinzătoare victorie cu 3—2 în fața lui Li Cen-sin (R.P. Chineză). Suedezul Per Sandstroem l-a. întrecut cu 3-0 (21—13. 21—16. 26—24) 

pe Marin Firănescu, iar vest-germa- 
aul J. Leiss a dispus cu 3—1 (21—12, 

stantin Mîndreanu, Gheorghe Drăgă- nescu. Liță Cosma. Valentin Constan- dache, lovită Popa. Tudor Vasile, Ladislau Szocs. Maria Simionescu, loan Kunst-Ghermănescu, Constantin Popescu. Titus Deac, Florin Mo- raru. Nicolae Stancu — membri.în încheierea lucrărilor, participanții au adoptat, într-o atmosferă de puternic entuziasm, textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune, printre altele : Par- ticipanții la Conferința pe țară a mișcării sportive, exprimînd sentimentele de nemărginită dragoste, înaltă prețuire și adincă recunoștință, care animă miile de slujitori ai sportului, marele. detașament al sportivilor români, adresează din inimă conducerii partidului, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu — fiu iubit, stimat și respectat al partidului și poporului, personalitate marcantă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. — cele mai vii mulțumiri pentru vibrantul mesaj cu care ați onorat acest important eveniment al vieții sportive din patria noastră, pentru atenția -statornică și grija părintească manifestate față de dezvoltarea necontenită a educației .fizice și sportului, pentru împlinirea multilaterală a personalității umane, asigurarea progresului sportului românesc.în telegramă se subliniază, în continuare, că în ultimii ani mișcarea noastră sportivă a înregistrat o serie de rezultate, în special după a- plicarea în viață a Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie — martie 1973 care a dat un nou impuls participării a milioane de oameni la activitatea sportivă și de agrement. (Conștienți de răspunderile ce ne revin pentru îmbunătățirea sportului nostru, pentru înlăturarea neajunsurilor care mai persistă în activitatea pe care o desfășurăm — se arată în
17—21, 21—12, 21—15) de TeodorGheorghe.

a HUNEDOARA (Corespondentul ..Scînteii". Sabin Idnescu). Ieri după- amiază. pînă seara tîrziu. s-au disputat semifinalele probei de simplu ale turneului hunedorean ai „Circuitului României". Au fost două partide interesante, aplaudate deseori, încheiate — putem spune — cu victorii scontate : Viorel Sotiriu l-a învins în trei seturi (după aproape două ore si iumătate de ioc) pe Sever Mureșan : 6—7, 7—6, 6—3, iar D. Hărădău (în două seturi : 6—4, 6—1) pe M. Tăbăraș. Azi au loc finalele la simplu și la dublu.® în cel de-al doilea meci al turneului pe care-1 întreprinde în Liban, echipa de fotbal Steaua București a întîlnit o combinată a cluburilor Racing și Homenetmen. Gazdele au ciștigat cu scorul de 2—1 (0—0). Au marcat Rohnal, Freije, respectiv, lordănes.cu. 

telegramă — noi, delegații, toți participanții la Conferința pe țară a mișcării sportive, in numele tuturor lucrătorilor din acest domeniu, al miilor de sportivi de la orașe și sate, vă încredințăm, iubite» tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom consacra toată energia, întreaga capacitate și pasiune . traducerii în viață a sarcinilor și indicațiilor cuprinse în mesajul adresat de dumneavoastră conferinței. în documentele programatice ale partidului și statului, contribuind astfel, alături de ceilalți oameni ai muncii din patria noastră — tineri și vîrstnici, bărbați și femei, români, maghiari, germani și 'de alte naționalități — la înfăptuirea hotăririlor Congresului al XI-lea, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șt înaintare a României spre comunism, la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație. (Agerpres)
Au trecut doi ani de cind. în capitala Finlandei, la Helsinki, paria-, mentari din țările continentului nostru, din Statele Unite și Canada a- doptau. după fructuoase dezbateri, actul final al primei conferințe interparlamentare privind securitatea și cooperarea în Europa. Prin rezultatele ei pozitive, conferința a exercitat, fără îndoială, o anumită influență asupra îmbunătățirii climatului pe continent, hotăririle ei fiind luate în considerare și la cele două faze ale lucrărilor Ia nivel guvernamental, desfășurate pînă acum.De pe cerul continentului s-au mai risipit, în acest intervaP de timp, norii, a sporit încrederea între state, ' s-au făcut noi pași in direcția soluționării unor probleme complexe. In prezent, la Geneva se află în curs de elaborare documentele pentru cea de-a treia fază. Ia nivel înalt, a conferinței general-europene. In același timp persistă însă sursele de încordare, iar în problema cardinală a zilelor noastre, dezarmarea, n-a fost depășită faza declarațiilor de intenții, nu s-a trecut la măsuri practice și concrete. Forțele ostile destinderii nu stau cu brațele încrucișate. Tocmai pornind de la aceste realități, în Raportul prezentat la Congresul al XI-lea al partidului de tovarășul Ni'colae Ceaușescu se subliniază necesitatea intensificării activității politice. diplomatice, participarea activă a popoarelor la lupta generală pentru soluționarea pe calea negocierilor, prin mijloace pașnice, a problemelor litigioase, pentru extinderea colaborării multilaterale între toate popoarele continentului.în această etapă, deci, alături de acțiunea statelor și guvernelor, se impune, mai mult decît orieînd. intensificarea puternică a eforturilor popoarelor, ale maselor celor mai largi, ale categoriilor, sociale, organismelor și organizațiilor celor mai diverse, tuturor exponenților opiniei publice, un rol deosebit de important in a- ceastă direcție revenind parlamentelor. Această necesitate a unor acțiuni conjugate a conturat cadrul în care și-a desfășurat lucrările, la Belgrad, între 31 ianuarie—6 februarie cea de-a doua conferință intețparlamen-

încheierea lucrărilor Consfătuirii 
cu activul de partid și de stat 
din domeniul comerțului exterior 

și cooperării economice internaționaleTovarășul Nicolae Ceaușescu. alti conducători de oaitid si de stat au participat, vineri., la lucrările de închidere a Consfătuirii cu șefii misiunilor diplomatice ale tării noastre si agențiilor economice românești de peste hotare, cu cadrele de răspundere din domeniul activității internaționale a partidului ,și statului nostru, comerțului exterior și cooperării economice.Participanții au . salutat cu sentimente de profundă satisfacție si deoshbită stimă Prezenta' Ia lucrările consfătuirii a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Alături de secretarul general al partidului, in prezidiul consfătuirii au luat loc tovarășii Manea Mănes- cu. Elena, Ceaușescu. Emil Bobu, Cornel Burtică. Emil Drăaăriescu. Janos Fazekas, Petre Lupu. Paul Niculescu. Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană. Ion Pătan. Dumitru Popescu. Gheorghe Rădulescu. Leonte Răutu. Tliez Verdet. Stefan Voitec. Stefan Andrei.In sală se aflau membri su- pleanti ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. membri ai C.C. al P.C.R. si ai guvernului.în cadrul consfătuirii, convocată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. au fost examinate probleme privind extinderea relațiilor economice si de cooperare cu alte state, participarea tot mai activă si
Primire la ministrul comerțului exterior 
și al cooperării economice internaționaleVineri seara, tovarășul Ion Pătan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior si cooperării economice internaționale, a primit oe Han Su Kil. adjunct al ministrului comerțului exterior al Republicii Populare Democrate Coreene, care se află în vizită în tara noastră.în cadrul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă tovărășească, a fost exprimată satisfacția pentru bunele relații economice statornicite între cele două țări, pentru evoluția ascen
Cronica zileii

Cu prilejul celei de-a XIV-a aniversări a unificării Forțelor armate de eliberare din Vietnamul de Sud, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București. Lam Van Luu, a organizat, vineri seara, o gală de filme la Clubul diplomatic.Au luat parte general maior Gheorghe Gomoiu, adjunct, al ministrului apărării naționale si secretar
A apărut

REVISTA ECONOMICĂNr. 7 din 14 februarie 1975Spicuim din sumar articolele : Superioritatea sistemului relațiilor de producție socialiste de I. Dinu ; Dimensiunile reali-, zărilor anului 1974 de Stere 
Gioga ; Bilanțurile energetice și economia de energie de ing. 
Victor Partenie.Ancheta revistei se intitulează : Opțiuni și măsuri concrete pentru realizarea sarcinilor ce revin agriculturii.La rubricile cunoscute : teorii, idei și economie mondială pot fi citite articolele : Dezvoltarea economico-socială și edificarea unui mediu înconjurător pro- pice< de conf. univ. dr. Virgil I. 
Ione'scu ; Argumente pentru o nouă ordine economică internațională. Apărarea puterii de cumpărare a produselor de bază de Gh. Dumitru, C. Vasiliade.

tară, la care a participat, după cum se_ știe, și o delegație a grupului român din Uniunea interparlamentară. Gazdele iugoslave au făcut totul pentru succesul deplin al acestei manifestări politice de amploare, unde au fost prezente delegații din 25 de țări de pe continent, din Statele Unite și. Canada. Pentru prima oară după 1967, a participat și o delegație de parlamentari din Grecia.Sub cupola Adunării federale din frumoasa capitală a tării vecine si 
CONFERINȚA INTERPARLAMENTARĂ DE LA BELGRAD

0 valoroasă contribuție la edificarea 
securității europene

prietene s-au făcut auzite în ședințele plenare, și in comisii. în grupurile de redactare opinii dintre cele mai diferite în legătură cu problemele majore care interesează, in cel mai înalt grad, popoarele continentului. Ele au fost exprimate de oameni de diferite convingeri politice și poate de aceea, citeodată. unele din ele s-au și îndepărtat de realități. Nu au lipsit nici încercările de a se acredita idei care mergeau împotriva curentului general de opinie, a cursului spre destindere, ori de a se goli de conținut politic documentele ce urmau să fie'adoptate. S-a încercat chiar să se pună sub semnul întrebării necesitatea participării cu drepturi egale a tuturor statelor la soluționarea problemelor care confruntă Europa, oportunitatea includerii dezideratului unor noi raporturi economice, mai juste, mai echitabile. AU fost exprimate și păreri care susțineau că în domeniul securității si 

eficientă a tării noastre la diviziunea internațională a muncii, corespunzător sarcinilor stabilite in acest domeniu de Congresul al XI- lea al P.C.R.în ședințele plenare și oe grupe de lucru au luat cU'vîntul un mare număr de participanti.în încheierea lucrărilor consfătuirii a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvintarea secretarului general a fost primită de participanti cu deplină apfobare. urmărită cu deosebit. interes și subliniată cu îndelungi aplauze.în numele participanților. al guvernului. tovarășul Manea Mănes- cu a exprimat mulțumiri si recunoștință pentru indicațiile si orientările deosebit de valoroase ale secretarului general al partidului, l-a încredințat că bogatul conținut de idei al concluziilor si sarcinile trasate vor constitui pentru Consiliul de Miniștri, pentru ministere. centrale. întreprinderi, ambasade. agenții comerciale, pentru întregul activ din domeniul comerțului exterior si cooperării economice internaționale programul de acțiune pe care il vor transpune în viată cu toată răspunderea si hotă- rirea.Pe baza concluziilor si sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, a sugestiilor si propunerilor reieșite în cadrul dezbaterilor. consfătuirea a adoptat o rezoluție.

dentă a acestora. Au fost subliniate posibilitățile de lărgire si diversificare în continuare a schimburilor* comerciale si cooperării economice româno-coreene. în avantajul reciproc.Au fost prezenți Dumitru Popa, ambasadorul României în R.P.D. Coreeană. si Iang Miong Sul. însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. Coreene la București. (Agerpres)

al Consiliului Politic Superior al armatei. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali si ofițeri superiori.Au fost prezenți Nguyen Van Su, însărcinatul cu afaceri ad- interim al R. D. Vietnam în tara noastră, atașați militari și alti membri ai corpului diplomatic.
★A sosit la București Antonio Luis de Magalhaes de Abreu Novais Machado. ambasadorul Republicii Portugalia în Republica Socialistă România..„I.., (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 februarie. In țară : Vremea va 
fi in general Închisă, mai ales în pri
mele zile cind, pe alocuri, se vor sem
nala precipitații slabe. Vînt potrivit. 
Temperatura va marca o scădere ușoa
ră. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 3 grade, izolat mai co- 
borîte în depresiuni, iar cele maxi
me între zero și 8 grade. In București: 
Cerul va fi variabil, mai mult acoperit 
în primele zile, cind sînt posibile preci
pitații slabe. Vînt potrivit. Temperatu
ra aerului va marca o scădere către 
sfîrșittrl intervalului.

1 LOTONUMERELE, EXTRASE LA TRAGEREA DIN 14 FEBRUARIE 1975EXTRAGEREA I : 63 14 55 52 33 15 5 53 19.EXTRAGEREA A Il-a : 85 62 26 82 27 79 80 84 39.
cooperării nu ar mai fi oportună continuitatea eforturilor pe linie parlamentară, că ar trebui așteptată mai întii conferința la nivelul statelor si după aceea .„„să mai vedem".în cele din urmă însă au prevalat, era și firesc, pozițiile lucide, realiste, au fost găsite punți de legătură intre diferitele opinii exprimate. Evidept. nu . fără eforturi, nu fără căutări pentru apropierea punctelor, de vedere. Delegația română, acționînd in spiritul politicii externe active, pro

movate de partidul și statul nostru, s-a străduit să aducă o contribuție pozitivă atit în dezbaterile din plen, din comisii, cit și în grupele de redactare din care a făcut parte, precum și cu prilejul contactelor cu numeroși parlamentari, la definitivarea actului final.Documentul, adoptat prin consens, cere guvernelor reprezentate la Conferința pentru securitate și cooperare să depună toate eforturile pentru încheierea fructuoasă și rapidă, la nivelul cel mai înalt, a reuniunii, subliniind. în acest sens, necesitatea elaborării unor documente cit mai complete posibil, care să ofere o bază solidă și de vaste perspective relațiilor bilaterale și multilaterale de colaborare între toate statele. Parlamentele sînt chemate să încurajeze dezvoltarea in Europa a unor relații întemeiate pe respectul independenței și suveranității naționale, nerecurge- rea la forță și la amenințarea cu forța, neamestecul in treburile in-

Pentru MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ, în adunările electorale care au avut loc vineri au fost propuși următorii candidați :în județul SUCEAVA — Emil Bod- naraș, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, in Circumscripția electorală nr. 1 Suceava;în județul CARAȘ-SEVERIN. — Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. în Circumscripția electorală nr. 1 Reșița ; .în județul BIHOR — Lasglo Papp, episcop al Episcopiei reformate Oradea, in Circumscripția electorală nr. 4 Tileagd.La ora închiderii ediției, activitatea de depunere a candidaturilor propuse de Frontul Unității Socialista pentru alegerile de deputați in consiliile populare este, practic, încheiată. Spicuim din numeroasele știri sbsite în acest sens la redacție :în cele 1 742' de circumscripții electorale delimitate pe teritoriul județului SUCEAVA au fost depuse 3 088 de candidaturi, dintre care 2 548 pentru consiliile po'pulare comunale. La adunările electorale organizate sub egida Frontului Unității Socialiste în întreprinderi, cluburi muncitorești, la sate, în așezăminte de cultură au luat parte peste 166 000 de cetățeni. Cei peste 5 500 de alegători care au luat cuvirțtul în aceste adunări pentru a susține candidații desemnați din rindurile celor mai destoinici oameni ai muncii, de vîrste și profesii diferite, s-au angajat cu acest prilej să-și concentreze întreaga lor putere creatoare pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al

CUBA

„ Valea eternei primăveri"între municipiile San Jose și Jaruco, provincia Havana, o zonă deluroasă cu suprafața de 663 cabalerii *) a- dăpostește unul din cele mai mari complexe de terme ale Cubei. Zona respectivă se numește Valle del Peru. Este aceeași zonă despre care, în 1960, tovarășul Fidel Castro spunea, cu prilejul inaugurării unei școli, că, în pofida faptului că se află la numai 50'de kilometri de Havana, a fost la fel de uitată și abandonată pe timpul vechilor regimuri ca și colturile cele mai îndepărtate ale țării.Păminturile erau a- coperite de o vegetație săracă, agricultura se practica în formele cele mai rudimentare, iar obținerea apei atit de necesară plantelor era o problemă de nerezolvat. Colibe mizere adăposteau cele cîteva sute de locuitori ce trăiau pe a- ceste meleaguri. Pentru procurarea unor produse, cum sînt gazul lampant sau piinea, locuitorii erau obligați să parcurgă kilometri de drumuri impracticabile. Asistența sanitară era aproape ■ cu totul necunoscută, iar în întreaga zonă nu se afla decît o singură școală primară.
*) Cabaleria — unitate de suprafață egală cu 13,43 hectare.

în anii de după vie. toria revoluției, situația a început să se schimbe-radical și aici, ca pretutindeni pe meleagurile Cubei. în Valle del Peru prinde azi viață un amplu plan de dezvoltare a- grozootehnică. Paralel cu amenajarea terenurilor accidentate, s-a initiat un studiu social-economic al zonei.
corespondenta 

DIN HAVANA

Parcurgînd astăzi șoseaua sinuoasă care în mai puțin de o oră te condute de la Havana la Valle del Peru,, cu greu ' îți vine să crezi că această regiune. supranumită a- cum și „Valea eternei primăveri", a fost pe vremuri atit de vitregită ds soartă.Cind ajungi în zona fermelor, primul lucru care îți atrage atenția este un orășel nou. cu blocuri viu colorate și apartamente confortabile, dintre care multe au fost date recent in folosință muncitorilor, într-un Ioc al așezării. conturindu.se clar pe verdele proaspăt al pășunilor. se înaltă clădirea unei policlinici moderne. înzestrate cu tot ceea ce este necesar pentru asigurarea unei asistente medicale calificate, precum și o școală în care învață ■ peste 500 de elevi. De
» terne, respectul integrității teritoriale, inviolabilitatea frontierelor, egalitatea în drepturi a popoarelor — ca principii de egală importantă și care trebuie să fie aplicate de toate țările, indiferent de sistemul lor social. O atenție deosebită este acordată, în mod firesc, problemelor dezarmării — pornindu-se de la conceptul fundamental că destinderea politică nu poate fi cu adevărat viabilă și trainică atîta timp cît nu este completată cu destinderea militară. In acest 

sens, s-a pus accentul pe necesitatea luării unor măsuri concrete și eficace pentru reducerea armamentelor și a forțelor armate din Europa, pentru intensificarea eforturilor privind încetarea cursei înarmărilor. O deosebită semnificație are faptul că. prin referirea la rezoluția adoptată la Conferința interparlamentară de la Tokio. din 1974, se stipulează necesitatea reducerii bugetelor militare, lichidarea bazelor militare străine, retragerea trupelor străine aflate pe teritoriile altor state.în domeniul economic, documentul consideră că dezvoltarea cooperării economice este un factor de destindere și de securitate pe continent, punind accentul pe importanta instaurării unor relații întemeiate pe perfecta egalitate în drepturi a tu-, turor națiunilor, pe' respectul dreptului fiecărui popor de a fi singurul stăpin al bogățiilor sale naționale si de a decide in mod suveran asupra 

XI-lea al partidului, să contribuie prin întreaga lor activitate la realizarea marilor obiective de dezvoltare și înflorire multilaterală a României socialiste.în județul HUNEDOARA s-a încheiat depunerea candidaturilor pentru alegerile de deputați în 111 circumscripții electorale județene. 147 municipale, 199 orășenești și 795 de circumscripții electorale comunale. La cele peste 700 adunări cetățenești organizate cu acest prilej au participat mai mult de 86 000 oameni ai muncii, din rîndul cărora au luat cuvîntul peste 3 100. caro au susținut cu căldură propunerile făcute. Vorbitorii au subliniat, cu legitimă mîndrie, înfăptuirile remarcabile obținute de Ia ultimele alegeriîn dezvoltarea ecp- nomică și socială a județului.în orașele și comunele județului ARGEȘ s-au desfășurat 1 285 adunări electorale pentru desemnarea candi- daților Frontului Unității Socialiste în alegerile de la 9 martie, la care au luat parte 200 000 de oameni ai muncii, reprezentînd toate categoriile sociale. Au fost propuși 181 candidați pentru circumscripțiile electorale- județene. 73 pentru alegerile de deputați in Consiliul popular al municipiului Pitești. 2 424 pentru consiliile populare orășenești și comunale, cei mai destoinici dintre muncitorii, țăranii și intelectualii orașelor și satelor argeșene. Aceste adunări au constituit prilejuri de rodnice bilanțuri ale realizărilbr obținute de locuitorii meleagurilor argeșene în perioada ce s-a scurs de la precedentele alegeri, precum și de conturare a principalelor coordonate de dezvoltare economică și social-cul- turală a județului în următorii ani.(Agerpres)

o parte și de alta a șoselei se disting construcții albe de o formă originală — adăposturi pentru vite. Totul denotă ordine, organizare, eficientă.Complexul de ferme Valle del Peru numără în prezent peste 12 000 de cornute. Potrivit angajamentului luat, lucrătorii acestei unități au realizat în anul ce se încheie o producție de 8 milioane de litri de lapte. Organizarea științifică a muncii, ca și echipamentul modern cu care sint înzestrate fermele vor permite un simțitor spor de producție în anii următori.în Valle del Peru producția este constantă. indiferent de anotimp. Oamenii au scos — cum se spune aci — „de sub controlul naturii" cele 856 de hectare de pășune, supu- nîndu-le propriului lor control. Un complex hidrotehnic dispunind și de lacurile de acumulare Pedroso și Mamposton asigură apa necesară terenurilor. iar trei mari stații de pompare irigă, prin 21 kilometri de conducte. toate zonele cui. tivate, timp de 20 de ore pe zi. Astfel. Valle del Peru a devenit un simbol al capacității creatoare a acestui popor harnic, care a- daugă mereu alte file la noua sa istorie — aceea a construcției socialiste.
M. FABIAN

folosirii, lor. Se consemnează necesitatea instaurării unor noi raporturi economice în Europa și în lume, mai juste și mai echitabile, a unei cooperări 'bazate pe egalitate, prin eliminarea obstacolelor, organizarea unei largi cooperări științifice și tehnice, dezvoltarea cooperării cu țările în curs de dezvoltare. Actul final, subliniind rolul pe care trebuie să-l joace parlamentele în domeniul cooperării economice, apreciază, în acest sens, importanța organizării la București, în luna mai a acestui an, a colocviului cu tema „Un nou sistem de relații economice internaționale".în ce privește' cooperarea cultpral- științifică, contactele umane, documentul cuprinde prevederi a căror traducere în viață ar duce la obținerea de noi rezultate pozitive și în aceste domenii.Merită subliniat. în mod deosebit, faptul că. pentru prima oară, o conferință ’internațională ia o decizie concretă referitoare la continuarea, intr-un cadru instituțional, a acțiunilor menite să promoveze cooperarea și securitatea în Europa. Conferința de la Belgrad a invitat Consiliul interparlamentar să consacre timpul necesar în cursul reuniunilor sale din toamnă și primăvară, pentru ca grupurile naționale din Europa, din S.U.A.. și din Canada să se consulte și, mai ales, să evalueze progresele pd calea punerii în practică a hotăririlor conferinței general-europene, ■precum și a recomandărilor conferințelor interparlamentare de Ia Helsinki și Belgrad. în această ordine de idei se arată că. dacă va fi necesar, să se creeze, după o anumită perioadă de timp, un comitet ■ ad-hoc„ care să studieze problemele cooperării și securității. în sfirșit. conferința a considerat util ca grupurile parlamentare din țările europene, S.U.A. și Canada să studieze oportunitatea de a recomanda Consiliului interparlamentar organizarea Unei noi conferințe de genul celor care au avut loc pînă în prezent Ia Helsinki și Belgrad, avînd ca temă consolidarea rezultatelor obținute la conferința general-europeană la nivel înalt.
Ion MĂRGINEANU

conturindu.se
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Evenimentele din Cipru ORIENTUL APROPIAT Intilniri ale delegației române participante
® Guvernul cipriot va sesiza Consiliul de Securitate 
® Luări de poziție la Atena și Ankara ® Reacții la Moscova, 

Washington și LondraGuvernul cipriot este obligat să recurgă la Consiliul de Securitate al O.N.U., a declarat președintele țării, arhiepiscopul Makarios, în urma hotă- rîrii liderilor ciprioți turci de a proclama un stat autonom federat turc. Arhiepiscopul Makarios a precizat că hotărîrea de a face apel la Consiliul de Securitate a fost adoptată în comun de guvernele de la Nicosia și Atena.Referindu-se ■ la proclamarea statului autonom federat turc, președintele Makarios 'a precizat că este vorba de o inițiativă unilaterală, destinată să-i determine pe ciprioții greci să accepte un fapt împlinit. El a precizat că, în aceste condiții, este imposibilă continuarea negocierilor constructive recomandate de rezoluția Adunării Generale a O.N.U., în vederea soluționării politice a situației din Cipru.
★într-o declarație dată, publicității la Atena și transmisă de agenția A.N.A., primul ministru al Greciei, Constantin Caramanlis, a condamnat recenta hotărîre a liderilor ciprioți turci de a proclama în mod unilateral un stat autonom federat. Guvernul grec — a arătat Constantin Caramanlis — apreciază că asemenea acte, care au drept scop împărțirea definitivă a Ciprului, sînt arbitrare, ilegale, contrare convențiilor și deciziilor internaționale.

de A- cu în

® Turneul secretarului de stat al S.U.A. © Declarația secretarului 
general al O.N.U. © Conferința de presă a lui Bruno KreiskyDAMASC 14 (Agerpres). — Potrivit agenției M.E.N.. purtătorul de cuvînt al Președinției Siriei a declarat. joi seara, că în centrul convorbirilor președintelui Hafez El Assad cu secretarul de stat american Henry Kissinger s-a aflat situația din Orientul Mijlociu. în cursul a- cestor convorbiri, a precizat purtătorul de cuvînt. partea siriană a reafirmat punctul său de vedere privind „necesitatea retragerii totale a forțelor israeliene de pe toate teritoriile arabe ocupate și a garantă- ■ rii drepturilor poporului arab al Palestinei", precum și cel privind unitatea arabă pe toate fronturile în viitoarea etapă de acțiune, în vederea instaurării unei păci drepte în regiune. Au fost, de asemenea, evocate relațiile, siriano-americane.

se va informa asupra punctului de vedere iordanian cu privire la mijloacele de realizare a păcii în Orientul Apropiat.CAIRO 14 (Agerpres). — „Atmosfera generală a convorbirilor lui Henry Kissinger la Cairo a fost excelentă și ele au prilejuit un schimb de opinii asupra metodei de acțiune, fapt care necesită o elaborare și eforturi continue", a indicat Ismail FahL ’ my, ministrul egiptean al afacerilor externe, într-o 'declarație dată publicității vineri de presa cairotă. Actuala vizită a secretarului de stat american — a adăugat Fahmy — are un caracter de explorare a posibilități- . lor de acord asupra viitoarelor etape.

la aniversarea eliberării Budapestei

★Primul ministru al Turciei, Sădi Irmak, a declarat că instituirea în Cipru a unui stat autonom federat tur- co-cipriot nu reprezintă un pas spre împărțirea insulei — relatează agenția United Press International. „Această măsură, a adăugat el, a fost a- doptată pentru a face imposibile enossis-ul sau împărțirea insulei". Premierul turc a declarat că administrația turco-cipriotă a hotărît a- cest lucru în mod liber, iar Turcia va respecta această decizie.
★

La Atena au sosit vineri, pentru consultări cu oficialitățile grecești, Glafkos Clerides, președintele Parlamentului cipriot, liderul comunității cipriote grecești, Ioannis Christophides, ministrul cipriot al a- facerilor externe, și deputatul Tassos Papadopoulos. în aceeași zi. la Ministerul grec al afacerilor externe au început convorbirile bilaterale.

„Guvernul! sovietic recunoaște un singur guvern legitim în Cipru — cel condus de președintele Makarios" — a declarat vineri, la Moscova, în cadrul unei conferințe de presă, reprezentantul sovietic Leonid Zamiatin, care participă Ia convorbirile sovieto- britanice de la Kremlin. „Poziția U.R.S.S. este'bine cunoscută din declarația guvernului sovietic. U.R.S.S. se pronunță pentru menținerea suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Cipru".
★Secretarul Departamentului Stat al S.U.A.. aflat în Orientul propiat, a declarat, în . legătură ultimele evenimente surveniteCipru, că S.U.A. deplîng proclamarea statului separat autonom cipriot turc. Este în interesul ambelor părți — a spus el — să se reîntoarcă la masa negocierilor. Henry Kissinger a menționat că S.U.A. vor continua să recunoască guvernul Ciprului ca singurul guvern legitim și să depună eforturi pentru realizarea unei soluționări politice a situației.în această ordine de idei, un purtător de cuvînt . al Departamentului de Stat a declarat Ia Washington că S.U.A. sînt hotărîte să sprijine „suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii ~‘
★în 'cadrul unor întrevederi te cu ambasadorii Greciei si la Londra, ministrul de stat .„ _ _ reign Office, Roy Hattersley, a făcut cunoscută atitudinea Marii Britanii fată de recenta hotărîre a administrației turco-cipriote. declarînd că tara sa deploră nroclamarea unui stat turco-cipriot federat.O declarație similară fusese făcută de Hattersley în Camera Comunelor. El afirmase. în acest cadru, că Marea Britanie consideră că progrese în ce privește reglementarea problemei cipriote not fi cel mai bine realizate prin continuarea convorbirilor de pace care au început vara trecută, la Geneva.•ArConsiliul ministerial al Pieței comune, care s-a întrunit joiTa Dublin, a adoptat o declarație în care „cei nouă" șe oferă să ia contact cu guvernele Greciei, Turciei și Ciprului pentru a discuta o soluție echitabilă în problema cipriotă.

Cipru".separa- Turciei la Fo-

(Agerpres)

Dm CAMBODGIA
• Eșuarea încercăriîor comandamentului lonnolist de a asi
gura aprovizionarea pe cale navală a garnizoanei din Pnom 
Penh-ul încercuit ® Au fost scufundate numeroase nave și 

ambarcațiuni de. transport

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, și-a încheiat, vineri, cel de-al doilea sejur în Israel din cadrul actualei misiuni exploratorii întreprinse în'zonă. El a avut convorbiri cu primul ministru Yitzhak Rabin si cu alti membri ai guvernului israelian. pe care t-a informat asupra rezultatelor discuțiilor purtate în zilele precedente, la Cairo si Damasc.într-o „declarație făcută ziariștilor. Henry Kissinger a afirmat că. în cadrul misiunii sale, a putut constata existenta „unei baze suficiente pentru angajarea de negocieri vizînd realizarea unui nou acord". „Acesta este motivul pentru care am hotărît să revin în regiune pentru o călătorie prelungită si pentru negocieri mai intense, la jumătatea lunii martie". a spus el.Secretarul de stat al S.U.A. a sosit. în aceeași zi. în Iordania, unde

Acordul economic americano-egip- tean, semnat joi de secretarul de stat Henry Kissinger și ministrul de externe Ismail Fahmy, comportă un împrumut de 80 milioane dolari acordat de către S.U.A. Republicii Arabe E- gipt — a anuntat postul de radio Cairo, citat de agenția M.E.N. împrumutul va fi utilizat în proiecte industriale și agricole.

BUDAPESTA 14. — Corespondentul nostru transmite : Delegațiile, de peste hotare care participă la festivitățile prilejuite de cea de-a XXX-a aniversare a eliberării Budapestei s-au întîlnit vineri cu conducători ai organelor de partid și de stat ale capitalei ungare. Tovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Politic Executiv.al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, a avut, la Comitetul orășenesc de partidv Budapesta, un schimb de păreri privind dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre comitetele orășenești de partid București și Budapesta.în după-amiaza zilei de vineri, delegația română a vizitat fabrica de confecții „1 Mai" din Budapesta.După vizitarea secțiilor, membrii delegației s-au întîlnit cu conducătorii fabricii și ai organizațiilor de masă, cu numeroși muncitori. Cu acest prilej, Gonda Pal. director general adjunct, a vorbit despre dezvoltarea fabricii în cei 30 de ani care au trecut de la eliberare.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Gheorghe Cioară, care a evocat prietenia dintre țările și popoarele noastre, prietenie care este cimentată de faptul că alături de armata sovietică și de voluntarii maghiari, pentru eliberarea țării frățești au luptat, 16 divizii românești, din care 42 700 ostași și-au sacrificat viața.în continuare, conducătorul delegației municipiului București a vorbit despre preocupările poporului român pentru înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral României spre comunism, adoptat de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist’Român.Au luat apoi cuvîntul fruntașele în producție Kollar Ferencne și Linden- ' feld Janosne. precum și Petrak Ferenc, primul secretar al Cartierului VIII Budapesta, care au evocat momente emoționante și acte de vitejie ale ostașilor români în timpul luptei a

dezvoltate deși înaintare a

pentru eliberarea Budapestei și Ungariei de sub jugul fascist.

Ședința lărgităa Comitetului Executiv
BELGRAD 14. — Corespondentul nostru transmite : La Belgrad a a- vut loc ședința lărgită a Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I. Au fost examinate probleme politice, economice și sociale actuale privind traducerea în viață a hotă- rîrilor Prezidiului C.C. al U.C.I. și alte sarcini imediate ale U.C.I. și ale celorlalte organizații politice, pentru a căror rezolvare eficientă și consecventă este necesară o acțiune politică coordonată atît în rindul Uniunii Comuniștilor, cît și Ia nivelul întregii societăți.

PNOM PENH 14 (Agerpres). — în ultimele trei săptămîni, forțele patriotice de eliberare cambodgiene care acționează în zona fluviului Mekong au scufundat aproximativ o sută de nave și ambarcațiuni militare și de transport ale regimului Ionnolist. dejucînd încercările comandamentului inamic de a asigura aprovizionarea garnizoanei din Pnom Penh prin . intermediul acestei artere fluviale. Totodată, încercările unităților terestre lonnoliste de a recuceri, cu ajutorul aviației și al canonierelor fluviale, pozițiile strategice de pe malurile Mekongului continuă să înregistreze eșecuri soldate cu mari pierderi, pentru trupele regimului de la Pnom Penh'.După cum recunosc chiar -------- .dantii Ionnoliști, în aceste condiții. Șansele convoaielor fluviale junge la Pnom Penh sînt minime. Pe de altă parte, avioanele care izbutesc să aterizeze pe aeroportul asediat și zilnic bombardat al orașului nu reușesc să transporte decît cel mult o treime din munițiile și celelalte materiale militare necesare garnizoanei lonnoliste. De asemenea, există perspectiva ca, în aproximativ
*

douăzeci de zile, această garnizoană să epuizeze rezervele sale tot mai precare de carburanți.
DESCHIDEREA 
LUCRĂRILOR 

CONSILIULUI O.N.U. 
PENTRU NAMIBIA

comande a a-

NAȚIUNILE UNITE 14 — La sediul Națiunilor Unite din New York s-au deschis lucrările sesiunii Consiliului ' O.N.U. pentru Namibia, organism din care fac parte 25 de state. între care și România. Președinte al sesiunii consiliului pe anul în curs a fost ales R. Bandas, reprezentantul permanent al Zambiei la Națiunile Unite Reprezentantul României, Petre Vlăsceariu, a fost ales vicepreședinte al consiliului și președinte al Comitetului permanent numărul doi.Reprezentantul tării noastre a reafirmat sprijinul României față de lupta poporului namibian pentru independență.

ROMA i

Expoziție

romaneasca
de carte la WliinchenBONN 14. — Corespondentul Agerpres transmite : La Miin- chen a fost inaugurată o amplă expoziție de carte din România, organizată de Centrala editorială București, în colaborare cu firme din R.F.G.Exponatele, în număr de peste 1 500, oferă editorilor, librarilor și publicului cititor din R.F.G, o imagine a bogatei activități a editurilor românești. La loc de cinste slnt prezentate lucrările președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Sînt expuse, de a- semenea, lucrări. științelor sociale, maticii, mediciniiLa festivitatea participat personalități ale vieții politice și culturale din Miinchen și din alte orașe ale landului Bavaria, ziariști.

din domeniile fizico-mate- etc.inaugurală au

RIAD 14 (Agerpres). — După convorbirile avute joi. Ia Riad, cu regele Feisal al Arabiei Saudite. secretarul general al O.N.U.. Kurt, Waldheim, a părăsit, vineri dimineața. Riadul. îndreptîndu-se spre Abu Dhabi, pentru o vizită în Emiratele Arabe Unite. EI a declarat că a conferit cu regele Feisal asupra problemei Orientului Mijlociu, situației economice internaționale si rolului O.N.U. în lume.Pe de altă parte. Kurt Waldheim a evocat rolul O.N.U. în conflictul din Orientul Mijlociu. „Depunem e- forturi în' vederea soluționării acestei probleme, care trece printr-o perioadă critică — a spus el. Noi am avut un rol. în Orientul Mijlociu, prin trimiterea forțelor de urgentă în regiune, si vom face tot ce este cu nutintă pentru a ajunge la o soluție satisfăcătoare".TUNIS 14 (Agerpres). — în cadrul vizitei oficiale ne care a întreprins-o în Tunisia. în fruntea unei delegații a Internaționalei Socialiste, cancelarul federal .al Austriei. Bruno Kreisky, a conferit cu primul ministru al ' țării-gazdâ. Hedi Nouira.în cadrul unei conferințe de nresă. cancelarul austriac și-a reafirmat părerea că fără restabilirea drepturilor naționale legitime ale poporului palestinean nu poate fi realizată o pace justă și durabilă în Orientul Apropiat. în acest sens. Bruno Kreisky a reamintit că o altă delegație a Internaționalei Socialiste a efectuat anul trecut vizite de informare un Egipt. Siria și Israel. în cadrul cărora a avut o întrevedere cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P.

Constituirea Grupului parlamentar 
anglo-românLONDRA 14 — Corespondentul nostru transmite : în cadrul fiecărei noi legislaturi a Parlamentului Marii Britanii are loc, potrivit tradiției, constituirea diverselor grupuri parlamentare pentru relații cu alte țări, în acest context a avut loc și constituirea Grupului parlamentar anglo- român, din care fac parte numeroși membri ai Camerei Comunelor. în calitate de președinte al grupului a fost ales James Johnson, iar ca secretar Richard Crawshaw.Cu ocazia constituirii Grupului parlamentar anglo-român, la Palatul Westminster a avut loc o întîlnire în cadrul căreia s-a exprimat dorința

de a dezvolta în continuare relațiile dintre România și Marea Britanie, subliniindu-se totodată contribuția pe care o pot aduce membrii grupului în această direcție. Deputatul Stan Newens, autor al unor lucrări despre România și despre viața și activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu. apărute în edituri britanice, a împărtășit celor prezenți bogatele impresii de la întîlnirea cu șeful statului român, apreciind principialitatea politicii externe românești și subliniind necesitatea adîn- cirii relațiilor dintre Marea Britanie și România.
Reuniunea miniștrilor energieiBRUXELLES 14 (Agerpres). — Joi s-a desfășurat la Bruxelles o reuniune a miniștrilor energiei din țările membre ale C.E.E.. consacrată definirii mijloacelor de transpunere în viață a principalelor obiective ale politicii energetice comune, adoptată în luna decembrie.După cum relevă agenția France Presse. miniștrii au convenit asupra unor măsuri susceptibile să reducă, pînă în 1985, importurile comunitare de petrol de la 63 la 40 la sută. Textul rezoluției adoptate in acest sens are, totuși, un caracter foarte general. în domeniul nuclear, „cei nouă" se pronunță pentru dezvoltarea unei capacități industriale proprii din re-

surse interne. In sectorul cărbunelui, menținerea producției la nivelul său actual necesită, in același timp, o garanție de desfacere la prețuri renta,- bile pentru industria qarboniferă, cit și pentru elaborarea unei_ politici a stocurilor. în sfîrșit, în sectorul petrolier, politica de aprovizionare va trebui să se sprijine pe o cooperare cu țările producătoare și cu celelalte țări consumatoare.în schimb, „cei nouă" nu au reușit să ajungă la o poziție comună pe care să o susțină la reuniunea pregătitoare a Conferinței internaționale în problemele energiei, prevăzută să se desfășoare la sfîrșitul lunii martie la Paris.

Convorbiri sovieio-Mța- 
îlICS. ^a Moscova au continuat, vineri, convorbirile dintre Leonid Brej- nev, secretar general al C.C. al P.C.U.Ș., Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri, Andrei Gro- mîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Harold Wilson, primul ministru al Marii Britanii, și James Callaghan, ministrul englez de externe, aflați într-o vizită oficială in Uniunea Sovietică.

participarea statului au declanșat, joi, o grevă. Aceasta este a treia mișcare revendicativă desfășurată într-un interval de trei săptămîni. Greviștii cer intrarea în vigoare, cît mai curînd posibil, a reformei care privește acest sector, deja aprobată de Camera Deputaților.
matice la nivel de ambasadă, s-a a» nunțat la Națiunile Unite. Acordul în acest sens a fost semnat de ambasadorii celor două țări la O.N.U.

GfSVă. 300 de salariați care în întreprinderile italiene culucrează
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

La Geneva s_au încheiat lu- crările Comitetului pentru pregătirea negocierilor multilaterale din cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.), la care au participat reprezentanții a 80 de state, printre care și România. Scopul, principal al reuniunii l-a constituit examinarea posibilităților unei reduceri substanțiale și. în perspectivă, ale eliminării barierelor tarifare și netarifare din comerțul internațional.

Hutoitățile militare mal- 
gtîȘ® au ad°Ptat 0 hotărire prin care este suspendată activitatea tuturor partidelor politice nizațiilor din țară — se tr-un comu’nicat difuzat de radio Madagascar.

și a orga- anunță înde postul

„Doar un optimist poate prevedea 
chiar și o... creștere zero"

Orizonturi umbrite de nesiguranța zilei de mîine

la peste 25 la sută la un procent de... 16la sută I Specialiștii sînt însă de părere că acest ritm nu va putea fi redus cu mai mult de 6—8 procente. în ce privește prețurile, .după recenta scumpire a abonamentelor la radioteleviziune (mai mult de 30 la sută) și

a taxelor pe autostrăzi, se așteaptă a- cum noi creșteri la tarifele poștale, la transporturile feroviare și la convorbirile telefonice, trebuie creșterea prețurilor la bunurile de larg consum.Datele statistice fur-
La aceasta adăugată și continuă a

nizate de experți, previziunile oficiale pentru 1975 nu sînt de natură, după cum se vede, să ofere motive de optimism pentru masele largi ale poporului italian, să îndepărteze norii nesiguranței pentru ziua de mîine.
Radu BOGDAN

îrair-o cOTÎMtare rostită 13 mitingul tineretului din orașul Victoria, președintele Venezuelei, Carlos Andres Perez, a arătat că. pentru țările „lumii a treia", „numai obținerea independenței economice va garanta posibilitatea de a adopta în mod suveran hotărîrile lor". El a a- rătat că în fața tării sale stă sarcina vitală a redobîndirii bogățiilor naturale.

La Varșovia s_au desfă?urat lucrările unei întîlniri la care au participat reprezentanți ai cinematografiilor din unele țări socialiste europene. La întîlnire, care a avut drept tematică „Rolul și locul filmului în lumea contemporană", delegația țării noastre a fost condusă de Marin Stanciu, director general la „Româniafilm". Șefii delegațiilor participante la întîlnire au fost primiți de Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului Polone. de Miniștri al R. P.

• UN IMENS OCEAN 
SUBTERAN cu ape fierbinți, ajungînd la o temperatură de aproape 150 de grade, se întinde de sub calota de gheață a Polului Nord spre sud, în subsolul Siberiei apusene, la o a- dincime de 4 000—5 000 de metri. Rezervele sale au fost a- preciate la 65 mii de miliarde metri cubi de apă. Oamenii de știință sovietici consideră că potențialul energetic cuprins este superior celui conținut de totalitatea rezervelor de petrol, gaze, cărbuni și șisturi aflate pe teritoriul U.R.S.S.

• INFORMATICA ÎN 
SLUJBA MEDICINII. în‘ cepînd din 1976, în Franța va funcționa o bancă automatizată de informații farmaceutice. Ea va oferi, telefonic, oricărui medic interesat date referitoare la caracteristicile celor 7 200 de medicamente din farmacopceă franceză si ale celor 2 000 de substanțe încorporate în ele. Informîndu-se în prealabil asupra efectelor secundare și interacțiunii diferitelor produse farmaceutic?, medicii vor avea posibilitatea să prescrie medicamentul ce! mai indicat pentru fiecare pacient in parte. Banca de informații îi va ține Ia curent cu ultimele noutăți farmaceutice. Ea va constitui, totodată, un ghid valoros pentru producătorii de medicamente.

• 589 SEMNE PE MI
NUT. Aceasta este performanța stabilită, Ia o mașină de scris electrică, de dactilografa cehoslovacă Maria Bobkova, de la centrala industrială „Tesla". Campioană națională la dacti- lografie. Bobkova si-a adjudecat, de asemenea, în trei rin- duri titlul suprem pe plan mondial, în cadrul a șapte competiții la care a luat parte în ultimii ani.

• COMPUTERUL-5N- 
TERPRET DE MUZICĂ 
POPULARĂ. Un computer care — după cum afirmă constructorii săi — „nu numai că vorbește cea mai frumoasă limbă literară germană", dar care și interpretează cu mult succes cîntece populare, a fost construit de un grup de profesori și studenți de la Universitatea tehnică din Dresda (R.D.G.).

• TURISM PĂGUBI
TOR. Insula pe care Napoleon fusese exilat revine în actualitate datorită turismului modern. Locuitorii, sprijiniți de ziarul local „Giornale d’Elba", se pljng însă de invazia turiștilor, al căror număr depășește capacitățile de cazare de pe insulă. Prezența străinilor este însoțită totodată de mari pagube, necunoscute în trecut : incendii forestiere care distrug o bună parte din patrimoniul verde al Elbei și poluarea plajelor.

® „COMPENSAȚII1' 
MATERNE. Locuitorii unui orășel din Arizona de Nord (S.U.A.) urmăresc, de un timp, comportarea stranie a unui cintezoi. Pasărea vine zi de zi la marginea unui bazin în care se află peștișori aurii și începe să ciripească. Cînd peștii se adună la marginea bazinului, cintezoiul își ia zborul pentru a se întoarce după scurt timp, aducînd în cioc diverse resturi de hrană căroța Ie dă drumul în apă. Procedeul hrănirii peștișorilor se repetă de cîteva ori pe zi. Comportarea cintezoiului . — consideră specialiștii — poate fi explicată prin faptul că pasărea și-a pierdut puii și este în căutarea unei forme compensatorii de manifestare a sentimentelor materne.

„Trebuie să fii un optimist pentru a prevedea în 1975 o «creștere zero» a economiei" — scria de curînd revista „MONDO ECONOMICO", într-un comentariu consacrat conjuncturii italiene în ultimele 12 luni. Remarca nu este singulară. Declarațiile unor importante personalități italiene, mergînd de la primul ministru si oină la diverși economiști, converg în a sublinia că „economia italiană va cunoaște în •1975 un an amar". .Pe ce se întemeiază aceste opinii ? Date statistice încă incomplete relevă că în 1974 produsul național a crescut doar cb 3, 4 la sută, ceea ce reprezintă o ' sensibilă reducere față de anii precedent. îndeosebi producția industrială _ a Înregistrat, începînd din luna iulie a anului trecut, o scădere continuă, ajungînd, ca în noiembrie să fie cu 12 la sută mai redusă față de aceeași lună a anului 1973. Fenomene de stagnare și de reducere a producției s-au înregistrat și în agricultură. Importurile masive de produse agricole și de petrol au determinat o creștere continuă a deficitului balanței de plăți, care a ajuns la

sfîrșitul anului trecut la circa 5 000 miliarde de lire, cifră aproape dublă față de anul precedent. în» sfîrșit, spirala inflației a atins în decembrie 25,25 la sută, un record depășit în rîndul țărilor capitaliste dezvoltate doar de Japonia.Pe de altă parte, creșterea continuă a costului vieții a făcut ca numai într-un singur an oamenii muncii să-ți vadă redusă cu aproape o treime puterea de cumpărare. Cu atît mai mult au fost afectate acele categorii de muncitori care au cunoscut efectele șomajului parțial, ca urmare a reducerii producției sau închiderii temporare a unor fabrici și uzine.Previziunile pentru 1975 nu oferă motive de optimism. Este a- devărat că în luna decembrie a anului trecut guvernul a adoptat o s’erie de măsuri în materie de credite urmărind să stimuleze. într-o oarecare măsură, producția industrială. Se nare însă că ceea ce se poate spera este doar o „creștere zero" si nimic mai mult — asa cum arăta revista citată. Sectoarele cele mai afectate rămîn în continuare industria de .automobile și cea

a construcțiilor. Pentru industria de automobile. Giovanni Agnelli. președintele grupului „Fiat" și al „Confindustriei", pre- vedea că „1975 va fi un an dezastruos". A- nul trecut, stocul mașinilor „Fiaț" nevîn- dute a depășit 350 000, în timp ce peste 70 000 de muncitori din cadrul uzinelor au fost obligati să lucreze doar trei zile ne de cu punzătoare riilor.O.C.D.E. apreciază în 1975 șomajul va fecta în Italia 4,5 sută din totalul ței de muncă, ceea ce înseamnă 900 000 de muncitori Și. desigur, acestora li se vor adăuga numeroșii emigranți italieni din Europa occidentală, nevoiți să se reîntoarcă acasă datorită fenomenelor de recesiune înregistrate și în celelalte țări vest-europene.în declarațiile referitoare la perspectivele econom ico-finan- ciare pe 1975. ministrul bilanțului arăta în parlament că unul din obiectivele principale ale guvernului este acela de a reduce ritmul inflației în următoarele 12 luni de

BRUXELLES:

„Nul"-celor 30 de miliarde

timp multe luni.cores- sala- ai că a- la for-

săptămînă mai reducerea < a Experți
circa

Sub această lozincă, mii și mii de tineri din toată Belgia au manifestat pe străzile Bruxelles-ului împotriva intenției guvernului de a cheltui fabuloasa sumă de 30 miliarde de franci pentru achiziționarea unor avioane de război. Hotărîrea guvernului belgian de a sacrifica pe altarul înarmărilor această sumă se , leagă de o . decizie comună belgo-o- landezo-danezo-norve- giană' de a înlocui supersonicele „Star- fighter", de fabricație americană, aflate dotarea forțelor militare aeriene, un alt tip de avion — problemă cunoscută și sub numele de „afacerea secolului". Alegerea ar urma să se facă între supersonicul american „YF-16" și supersonicul „Mirage F-I", de fabricație franceză. între cei patru parteneri ai a- lianței nord-atlantice au avut loc, pe această temă, numeroase conciliabule. La rîndul

în lor cu

sau
lor, firmele constructoare interesate în realizarea tranzacției au depus — direct, prin intermediul unorfactori de înaltă responsabilitate — eforturi' stăruitoare pentru obținerea comenzii.Stabilirea opțiunii, ca și faptul dacă cele patru guverne se vor pronunța unanim asupra aceluiași tip de avion sau dacă fiecare își va manifesta propria sa opțiune^înt chestiuni care urmează abia să fie stabilite. Ceea ce se cunoaște însă cu precizie este atitudinea de protest a opiniei publice, poziția de dezaprobare a contribuabililor chemați, în cele din urmă, să suporte uriașa povară a unor cheltuieli ce se înscriu pe linia stimulării cursei înarmărilor —, într-o și mai flagrantă contradicție cu cerințele frînării inflației, combaterii recesiunii economice, stăvilirii șomajului, stabilizării preturilor care erodează neîncetat nive-

iul de trai, făcînd să sporească nesiguranța asupra zilei de mîine.Viguroasele demonstrații de protest ale celor_ peste 15 000 de tineri belgieni nu reprezintă decît unul din, aspectele opoziției față de cursa înarmărilor. Urmărind îndeaproape coloana mani- festanților, am putut vedea cum, pe măsură ce înaintau de-a lungul marilor artere ale capitalei belgiene, coloanele tinerilor deveneau tot mai compacte, mai numeroase. Li se alăturau tot mai mulți cetățeni, muncitori, funcționari, mame cu copii de mînă ori în . cărucioare — în- tr-un cuvînt, sociale din cele diverse. unite ideea combaterii sirii de noi vaste resurse pentru înarmări, în condiții cînd nevoi sociale atît de acute își așteaptă soluționarea.

Producția industriala a 
Marii Britanii a scăzutcu 3 3 la sută în luna decembrie a anului trecut, relevă datele oficiale citate de ziarul „Times". Aceasta, scrie ziarul, a fost cea de-a' 5-a lună de scădere consecutivă, ceea ce a dus producția industrială la 5,1 la sută sub nivelul lunii iulie 1974.1 Scăderi și mai pronunțate — precizează ziarul — s-au înregistrat în industria prelucrătoare, , care se află cu șase la sută sub nivelul lunii august 1974.

Devalorizare. Guv«nuI chilian a hotărît devalorizarea monedei naționale — escudo — cu 8 la sută, în cursul anului 1974, escudoul a fost devalorizat de 24 de ori, iar în acest an 16 a suferit o primă devalorizare, cu la sută, la 28 ianuarie a.c.
au

Portugalia și B. P. Cragohotărît să stabilească relații diplo-

cercuri mai prin iro-

N. POPESCU-
BOGDĂNEȘT1

Comerțul iugoslave-a- 
merican. încomerțului dintre R.S.F. Iugoslavia și Statele Unite a fost de aproape 670 milioane dolari, dintre care exportului iugoslav' i-au revenit circa '316 milioane dolari, iar celui american — aproximativ 354 milioane dolari, soldul pasiv de 38 milioane dolari al părții iugoslave fiind provocat de importul sporit al unor cantități de cereale, a căror valoare s-a ridicat la 90 milioane dolari. în comparație cu inivelul anului ■ 1973, exportul iugoslav în S.U.A. a crescut, în 1974, cu 40 Ia sută, iar importul de mărfuri din Statele Unite s-a dublat.

anul 1974, volumul

Un centa cultaal latine*- 
anSfîrîCtSn va construit la Ciu- dad de Mexico, a anunțat președintele Mexicului, Luis Echeverria. „A- cest centru — a declarat el — va permite desfășurarea unor activități specifice, în direcția stimulării unității popoarelor din America Latină în lupta lor pentru independență e- conomică. politică și socială".

• AUTOSTOPUL ar putea deveni în curînd o activitate recunoscută oficial în Belgia. In cadrul politicii de economisire a energiei, guvernul studiază în prezent un plan în care, pe lingă măsuri precum reducerea temperaturii în imobile sau limitarea vitezei automobilelor, este inclusă și o inițiativă privind legalizarea autostopului. Persoanele care vor face autostop vor trebui să plătească statului o taxă de 100 franci pentru a obține un carnet care le dă dreptul să utilizeze, în anumite condiții, acest mijloc. La rindul lor, automobi- liștii vor trebui să fixeze pe parbrizul mașinii itinerarul zilei respective.

Stadiul pregătirii zborului comun „Soiuz-Apollo"

Conferință de presă la HoustonHOUSTON 14 (A-gerpres). — La , Centrul spatial de la Houston a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia directorii tehnici ai programului „Soiuz — Apollo", Konstantin Bușuev și Glynn Lun- ney. au vorbit despre stadiul pregătirilor pentru zborul comun în spațiu. Prof. Kon

stantin Bușuev a relevat, cu acest prilej', că nava spațială sovietică „Soiuz" a fost înzestrată cu sisteme noi. care au fost încercate atît la sol, cît și în Cosmos. Pentru aceasta au fost efectuate două zboruri fără oameni la bord, precum și zborul lui „Soiuz-16“ cu echipaj.în prezent, un mare

grup de cosmonauți sovietici și de astronaut! americani efectuează, la Houston, lucrări .în cadrul ultimei etape a pregătirilor pentru zborul comun. Astronautii a- mericani urmează să facă, în aprilie, o vizită în Uniunea Sovietică pentru a continua studierea navei „Soiuz".

• FURNALUL ÎNALT 
NUCLEAR se află încă de pe acum în studiul specialiștilor. Ei speră, să obțină înainte de sfîrșitul acestui secol un oțel rentabil fabricat cu ajutorul e- nergiei atomice. Mai concret, este vorba de a înlocui combustia cărbunelui că căldura rezultată ca urmare a fisiunii, principiu simplu, dar care se va putea realiza abia după ce vor fi rezolvate un șir de problerhe. De exemplu, pentru ca un astfel de furnal să fie rentabil e nevoie să se construiască reactoare. mai puternice decît cele existente în momentul de față. De asemenea, este controversată problema amplasării reactorului : unii specialiști’ se pronunță pentru construirea lui lîngă oțelării, alții, dimpotrivă, sînt de părere ca el să fie situat la 1—2 kilometri distanță.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! București, Piața Sclnieil. Tel. 11 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorll din Întreprinderi șl Instituții Din străinătate, abonamentele se fac prin „ROMPRESFILATELIAS București 
Calea Grlvlțel nr. 64—60 P.O.B. — 2001. Tiparul s Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEH 40 360


