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Cuvlntarca tovarășului Nlcolac Ccaușcscu 
la Consfătuirea privind activitatea 
in domeniul comerțului exterior

Necesitatea sporirii continue a eficientei 
comerțului exterior al tării noastre

Stimați tovarăși,

Deîvoltarea în ritm susținut a 
economiei României ridică pro
bleme deosebit de complexe, de 
a căror rezolvare depinde asigu
rarea progresului întregii socie
tăți. Una din problemele de im
portanță vitală pentru dezvoltarea 
economică și socială a țării noas
tre o reprezintă comerțul exte
rior. Este cunoscut că, an de an, 
țara noastră importă cantități din 
ce în ce mai mari de materii pri
me și materiale. Principalele im
porturi sînt destinate unor ra
muri de bază ca siderurgia și me
talurgia neferoasă, industriei u- 
soare. iar în anii . următori se va 

' importa o cantitate din an în an 
mai mare de țiței. Cerințele in
dustrializării rapide a țări impun 
importarea unui volum mare de 
utilaje si instalații complexe. Es
te cunoscut că cea mai mare parte 
a întreprinderilor noi sînt con
struite cu ajutorul utilajelor, in
stalațiilor și licențelor importate.

Asigurarea importului de materii 
prime, și materiale, de instalații 
complexe cere, desigur, eforturi 
serioase din partea statului; în 
același timp ea este legată nemij
locit de buna desfășurare a co
merțului exterior.

' Comerțul exterior are o impor
tanță deosebită pentru asigurarea 

■' dezvoltării în ritm susținut a 
României, pentru înfăptuirea poli
ticii de desăvîrșire a construcției 
socialiste și creare a condițiilor 
materiale în vederea trecerii la 
construirea societății comuniste.

în ultimii ani, volumul comer
țului exterior a crescut neîntre 
rupt; el a fost în 1966 cu 75 la su
tă mai mare decît în 1960. Cu 
toate acestea, comparînd nivelul 
comerțului nostru exterior pe lo
cuitor cu al altor țări, rezultă că 
avem încă serioase rămîneri în 
urmă. Comerțul exterior pe locui
tor a fost la noi în anul 1965 de 
115 dolari. în timp ce Belgia a 
realizat 1310 dolari pe locuitor, 
Olanda 1 127 Danemarca 1 089. 
Suedia 1 080. Finlanda 450,, Ce
hoslovacia 379, Bulgaria 287 do
lari, Grecia 171 dolari. Desigur, 
în parte, nivelul mai scăzut al 
comerțului nostim exterior este 
determinat și de făptui că acope
rim într-o măsură din ce în ce 
mai mare trebuințele țării din pro
ducția proprie: aceasta nu justi
fică însă în întregime rămînerea 
în urmă.

Merită să fie cu deosebire sub
liniat faptul că în cadrul comer
țului, exterior asistăm la o creș
tere mai rapidă a importului. 
In timp ce exportul a sporit in 
amil 1966 față de 1960 cu 67 la 
sută,, importul a crescut cu a- 
proape 90 la sută. Pentru oricine 
analizează cu simț de răspundere 
acest lucru — și tovarășii care. 
lucrează în domeniul comerțului 
exterior trebuie să facă o ase
menea analiză a problemei — es
te evident că lucrurile nu pot Con
tinua în acest fel. Iată ce ne arată 
comparația cu alte țări : In timp 
ce România a realizat în 1965 un 
export de 68 dolari pe locuitor, 
exportul Olandei a fost de 520 do
lari, al Belgiei de 674, al Dane 
mareei de 488, al Finlandei de 309. 

al Bulgariei de 144, al Cehoslova
ciei de; 190. Ținînd seama că noi 
nu avem alte mijloace de plată a 
importului în afară de cele re
zultate din exportul de mărfuri, 
apare cu toată claritatea că o ase
menea stare de lucruri este de na
tură să creeze greutăți serioase în 
dezvoltarea economiei naționale.

Pentru a se înțelege bine an
samblul acestei probleme este ne
cesar să analizăm structura co
merțului nostru exterior în com
parație cu alte țări.

Este cunoscut că în lumea țări
lor capitaliste dezvoltate exportul 
de mașini și utilaje reprezintă cir
ca 30 la sută din volumul total al 
exportului. La noi, ponderea ma
șinilor și utilajelor în totalul ex
portului reprezintă nurhai 19 la su
tă, ceea ce ne situează în urma 
multor țări europene cum sînt: 
R. P. Bulgaria — 24 la sută,’ R.S.F. 
Iugoslavia — 23,6 la sută, Franța 
— 26 la sută, Italia — 30 la sută. 
Printre țările socialiste europene, 
la acest capitol ne situăm pe ulti
mul loc, atît ca pondere, cît și ca 
volum absolut. In același • timp, 
materiile prime, combustibilul și 
metalul reprezintă în exportul nos
tru 25 la sută, în timp ce în ex
portul R.S.F. Iugoslavia 11 la sută, 
al Austriei 16,4 la sută, al Italiei 
8,7 la sută. Din această analiză re
iese că ponderea cea mai mare a 
exportului nostru o dețin produsele 
cu un grad mic de prelucrare, Ceea 
ce are o influentă defavorabilă a- 
supra rentabilității comerțului ex
terior.

Am ascultat ce au spus aici mai 
mulți tovarăși în legătură cu ac
tivitatea agențiilor economice. Deși 
nu s-ar putea spune că, în ce pri
vește numărul, personalul ’ comer
cial și diplomatic din străinătate 
este insuficient, trebuie să spu
nem cu toată claritatea că eficien
ța muncii acestui personal nu se 
ridică încă la nivelul necesității e- 
conomiei noastre și al posibilită
ților pe care le avem.

Desigur, cauzele neajunsurilor 
activității din comerțul exterior 
sînt multiple, și de natură obiecti
vă și subiectivă. Trebuie să arătăm 
că mult timp comerțul exteripr al 
României a avut un caracter limi
tat. Abia în ultimii ani s-a extins 
în unele țări capitaliste avansate 
și în unele state în curs de dez
voltare. Zone întregi din Europa și 
îndeosebi din America de Sud, A- 
frica, Asia au rămas neprospectate 
și necuprinse de activitatea noas
tră comercială. Nici în prezent or
ganele Ministerului Comerțului Ex
terior nu dispun de o analiză : te
meinică asupra posibilităților de 
dezvoltare a relațiilor noastre e- 
conomice cu un număr de țări. U- 
nele țări doresc să aibă legături 
cu România, dar organele comer
țului exterior, care s-au limitat vre
me îndelungată la colaborarea cu 
un număr redus de state, nu au 
înțeles că s-au schimbat multe în 
lume în materie de comerț exte
rior. Q lungă bucată de > timp or
ganele comerțului exterior,s-au li
mitat la exportarea produselor așa- 
zis tradiționale ale României, a- 
cordind foarte mică atenție creării 
de noi resurse de export. Desigur, 
aceasta este o deficiență a întregii 

noastre activități economice care 
nu a acordat suficientă atenție dez
voltării ramurilor menite sâ asigu
re produse de export.

Este cunoscut că resursele noas
tre de materii prime și materiale 
sînt limitate, de aceea dezvoltarea 
economiei este strîns legată de 
import și, ca atare, de crearea mij
loacelor necesare • de plată. Acest 
lucru trebuie să-l înțeleagă și mi
nisterele producătoare care, solici- 
tînd cantități de materii prime și 
materiale din ce în ce mai mari, 
nu se preocupă în aceeași măsură 
de asigurarea produselor necesare 
exportului, acoperirii contravalorii 
mărfurilor importate.

Organizațiile de comerț exterior 
n-au depus eforturile necesare pen
tru a pătrunde pe piața capitalistă 
cu produse noi ale industriei con
structoare de mașini, chimice și 
ale altor ramuri industriale. Se 
poate spune,- de altfel, că nici pe 
piața țărilor socialiste nu s-a de
pus o activitate susținută în direc- 
ția-._ aceasta.

Așa cum am. mai arătat, . una 
din deficiențele- importante., ale 
comerțului nostru exterior, ce tre
buie grabnic remediată, rezidă în 
faptul că noi exportăm numeroase 
produse cu un grad scăzut de 
prelucrare, Efiejența redusă a ex
portului unor. astfel de produse 
se datorește costurilor ridicate de
terminate de consumul mare de 
metal și de alte materiale, de ni
velul scăzut al productivității, 
muncii. în ultimă instanță, pro
ductivitatea muncii sociale deter
mină eficiența mărfurilor expor

Perfectionarea comerțului exterior — cerință a progresului 
neîntrerupt al economiei naționale

Tovarăși,

In activitatea vastă de edificare 
a noii orînduiri sociale, colabora
rea și schimburile economice cu 
alte țări ocupă un loc important.

După cum este știut, în ansam
blul relațiilor economice externe 
ale tării noastre, schimburile co
merciale cu țările socialiste ocupă 
ponderea principală. Desigur, co
laborarea multilaterală bazată pe 
principiile independentei și suve
ranității naționale, egalității în drep
turi și neamestecului în treburile 
interne, întrajutorării tovărășești și 
avantajului reciproc are o impor
tantă deosebită pentru dezvoltarea 
fiecărui stat socialist în parte și, 
prin aceasta, pentru întărirea în- - 
tregului sistem socialist mondial.

Totodată, ținînd seama de divi
ziunea mondială a muncii,. România 
dezvoltă legături economice cu toa
te statele, indiferent de orînduirea 
lor socială.

Planul cincinal prevede că vo
lumul comerțului exterior ,va crea
te în 1970 cu 55 la .sută față de 
1965.

Sarcinile cincinalului privind ex
portul trebuie considerate minime; 
este necesar să fie luate măsuri 
pentru a asigura o sporire mult 
mai mare a volumului producției 
și livrărilor de mărfuri pentru ex
port. In mod deosebit trebuie sâ 
ne oprim asupra faptului că si în 
acest cincinal importurile sînt pro- . 
gramate să depășească exporturile 
cu aproape 2 miliarde și jumătate 
lei valută, ceea ce, e de înțeles, 
creează o încordare a balanței de 
plăți externe. Se impune necesita

tate. Cu cît productivitatea muncii 
este mai ridicată, prețul de reve
nire este mai redus. Industria noas
tră, ' inclusiv' industria construc
ției de mașini, se bazează pe o 
productivitate încă redusă, în ra
port cu situația din alte țări și, de 
aceea, în această direcție trebuie 
depuse eforturi deosebit- de mari. 
Ministerele care produc mărfuri, 
pentru, export vor. trebui să asi
gure, în timpul cel mai scurt, li
chidarea acestei stări de lucruri, 
realizarea produselor pentru ex
port la parametrii tehnico-econo- 
mici caracteristici produselor si
milare de pe piața mondială. Creș
terea rapida a productivității mun
cii în toate sectoarele producției 
de bunuri materiale este un obiec
tiv central al partidului și guver
nului nostru, al tuturorBorganizați- 
ilor economice.

Realitatea arată că problema 
rentabilității comerțului - nostru ex
terior , nu a stat întotdeauna în 
centrul atenției organelor noastre 
de comerț. Ele nu au manifestat o 
preoc pare serioasă și permanentă 
pentru , ca produiele românești , șă 
fie valorificate la prețuri cît mai 
.avantajoase pentru țara noastră-

Din păcate.. eficiența ' comerțului 
exterior nu preocupă în suficien
tă măsură nici pe producătorii 
de bunuri pentru export. Pînă nu 
de mult, exista la unii tovarăși 
părerea că. în definitiv, esențial 
e să obținem dolari, oricît ne-ar 
costa. O asemenea mentalitate nu 
are nimic comun nu numai cu 
munca unui adevărat comerciant, 
dar cu calitățile elementare ale 

tea elaborării unui program special 
în vederea sporirii exporturilor 
peste prevederile cincinalului. Răs
punderi deosebite revin în aceas
tă privință ministerelor economice, 
în întreprinderile cărora se produc 
mărfuri pentru export, precum și 
organelor comerțului exterior. In 
același timp, trebuie să șe acorde 
mai multă atenție valorificării re
surselor interne de materii prime 
și materiale, folosirii pe scară cît 
mai largă' a' înlocuitorilor din țară, 
reducerii unora din importurile 
planificate. Așa cum s-a arătat în 
cadrul' consfătuirii, foarte multe 
ministere pretind materii prime și 
materiale de Calitatea I pentru a 
produce bunuri de calitatea a II-a 
și chiar a III-a. Este necesar să 
înțelegem, tovarăși, că din tot ceea 
ce importăm — ca de altfel și din 
materiile prime și materialele pro
duse în țară — trebuie să obținem 
o valoare maxima.

Industriei ' constructoare de ma
șini îi revine sarcina de a asigura 
dotarea economiei cu un volum 
din ce în ce mai mare de utilaje, 
instalații și mașini-unelte,! precum 
și de piese de schimb de‘ o calitate 
tot mai bună- Aceasta este o cale 
de bază pentru ușurarea sarcinilor 
de import, pentru degrevarea ba
lanței noastre de plăți externe. In 
această direcție posibilitățile noas
tre sînt mari; trebuie să avem o 
atitudine fermă față de ministerele 
care apelează la import atunci cînd 
necesitățile pot fi rezolvate în în
treprinderile proprii.

In anii viitori structura’ comer
țului nostru exterior urmează să 

unui economist. Comerțul, inclu
siv comerțul exterior, nu se ?ace 
de dragul comerțului. Nu vindem 
pentru a vinde și nu dorim să fim 
puși în situația ca, pe calea comer
țului exterior, să pierdem o par
te din plusprodusul poporului 
muncitor. Organelor comerțului 
exterior, ministerului de resort, fi
nanțelor țării, tuturor celor care 
lucrează în acest domeniu le re
vine răspunderea de a asigura ca 
pentru o anumită cantitate de 
mărfuri exportate să primească 
mărfuri din import în valoare e- 
chivalentă. Deși acesta este un lu
cru elementar, înțeles de toată 
lumea, din păcate, unii tovarăși 
de la noi nu-1 înțeleg încă cum tre
buie. Iată de ce consider că tre
buie luate toate măsurile pentru 
creșterea eficientei comerțului nos
tru exterior.

In expunerea tovarășului Ver- 
deț și cu.vîntările altor tovarăși 
s-au remarcat, pe drept cuvjnt, și 
alte neajunsuri ale comerțului nos
tru exterior. Nu doresc să mai mă 
opresc astipra lor, Consider. că a- 
ceste. probleme au reținut atențîă 
tuturor tovarășilor de care depin
de lichidarea, în cel mai . scurt 
timp, a neajunsurilor. Sarcinile 
mari care stau în fața noastră în 
următorii ani, crearea condițiilor 
pentru... dezvoltarea în perspectivă 
a societății noastre cer să se ia 
toate măsurile centru ridicarea 
întregii activități din domeniul 
comerțului exterior la un nivel su
perior, corespunzător cerințelor e- 
conomiei naționale, exigențelor 
pieței mondiale.

sufere schimbări radicale. Posibili
tățile de export ale produselor 
așa-zis tradiționale sînt din ce în 
ce mai mici; după cum știți, din 
țară exportatoare de țiței vom de
veni, începînd cu anul 1968, impor
tatoare. Este prevăzut să crească, 
de asemenea, ponderea la export 
a produselor industriei construc
toare de mașini (mașini-unelte, elec
trotehnice și utilaje complexe), ale 
industriei chimice și. industriei pro
ducătoare de bunuri de. consum. A- 
ceasta impune ministerelor și în
treprinderilor producătoare să asi
gure realizarea produselor respec
tive la un înalt nivel calitativ, iar 
Ministerului Comerțului Exterior să 
se adapteze rapid și eficient la 
cerințele noii structuri a mărfuri
lor destinate exportului.

Paralel cu aplicarea măsurilor 
pentru sporirea exportului de pro
duse cu un grad înalt de prelucra
re, trebuie să valorificăm în mai 
mare măsură rezervele din agri
cultură, -care rămîne o sursă im
portantă a exportului țării noastre. 
Gospodăriile agricole de stat și 
Departamentul de valorificare a 
legumelor și fructelor a& încă mari 
posibilități de a contribui la creș
terea exportului, îndeosebi de le
gume și fructe. In acest sector a- 
nul acesta planul nu a fost reali
zat integral. Va trebui să orientăm 
producția agricolă într-o mai mare 
măsură către culturile cerute pe 
piața internațională, care aduc un 
însemnat aport de valută.

(Continuare în pagi, a 2-a)
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(Urmare din pag. 1)

. Cu toate măsurile luate șl suc
cesele obținute în ridicârea con
tinuă a calității produselor, și în 
anul 1966 au mai existat cazuri de 
nerespectare a unor clauze con
tractuale de calitate. Ele s-au da
torat unor neglijențe și nu lipsei 
de materiale și materii prime. Tre
buie lichidate cti desăvîrșire ase
menea neajunsuri. Toate produsele 
destinate exportului, ca de altfel 
și cele destinate consumului in
tern. să fie realizate la nivelul ce- 
rințelor pieței mondiale la absolut 
toți indicii ' calitativi. Credem că 
economia noastră dispune de toa
te posibilitățile pentru realizarea 
acestui deziderat. Ministerele, or
ganele economice, întreprinderile, 
organizațiile noastre de partid au 
îndatorirea de a veghea ca fiecare 
produs ce trece frontierele țării 
Ui aibă o calitate ireproșabilă, să 
răspundă întocmai condițiilor con
tractuale.

In domeniul importului de ma- 
t»rii prime și materiale —- parte 
componentă de mare importanță 
• activității generale de comerț 
exterior — este necesar să se ia 
măsuri pentru .asigurarea unei a- 
provizionări de perspectivă pe o 
perioadă mai îndelungată de 
timp. Aceasta o cere dezvoltarea 
în ritm susținut a economiei na
ționale. $i după acest cincinal pon
derea materiilor prime și a mate
rialelor importate pentru ne
voile producției va crește. De 
•ceea problemele prospectării u- 
nei aprovizionări de perspectivă 
capătă o însemnătate deosebită. 
In acest domeniu sîntem încă la 
primii pași- Este, de asemenea, ne- 
eă»Sr să acordăm atenție mai ma
re la importul de utilaje și insta
lații complexe,' termenelor de li- 
Vrare Și, mai cu seamă, nivelului 
tehnic al acestora.

Atît Ministerul Comerțului Exte- 
rior cît și ministerele beneficiare. 
Comitetul de Stat al Planificării, 
agențiile economice trebuie Să a- 
<jm4« «a mai mare atenție con

0 necesitate obiectivă actuala - 
extinderea cooperării economice 

cu aiie țări
Stimați tovarăși,

Viața internațională arată că in 
relațiile economice mondiale for
mele clasice de comerț exterior se 
schimbă tot mai mult, apar forme 
țtoi de cooperare economică, teh
nică și științifică. Aceste forme au 
luat o amploare tot mai mare atît 
in cadrul relațiilor dintre țările 
socialiste, dintre cele capitaliste, 
Cît și în relațiile dintre țări cu 
Wînduiri sociale diferite. O extin
dere CfeâCută și o diversificare 
Continuă cunoaște cooperarea în 
ddfoețiiiil industriei, construcțiilor, 
cotfnetțului, în activitatea tehnico- 
itlifitifică. Aceasta constituie, în 
Societatea contemporahă, o formă 
avansată a relațiilor interstatale. 
Factor de seamă al progresului, 
cooperarea economică s-a impus 
atenției generale, joacă un rol tot 
mai important în dezvoltarea ma
terială a statelor.

In această privință trebuie ară- 
t*t Că, deși conducerea partidului 
și statului au indicat organelor de 
Specialitate să dea toată atenția 
problemei cooperării economice cu 
alte țări, s-a realizat încă puțin. 
Gred că nu a existat o concepție 
deștul de clară la tovarășii care 
trebuiau șă acționeze pentru înfăp
tuirea în practică a politicii noas
tre în acest domeniu.

Avantajele cooperării sînt evi
dente ș! nu trebuie prea mult de
monstrate. Desigur, trebuie men-1
tlonat că o dată cu dezvoltarea 
cooperării au apărut încercări, și 
chiar forme concrete, de încălcare 
a independenței și suveranității 
statelor mai mici sau mai slabe 
din punct de vedere economic. 
Peste șl aceasta a constituit o frî- 

a Hatarminat o anumită reți

tractării la timp a utilajelor, de 
aceasta depinzînd însăși îndepli
nirea în termen a planului de in
vestiții, realizarea producției pre
văzute în cincinal.

Desigur, trebuie să facem totul 
pentru a achiziționa cele mai 
înaintate realizări ale tehnicii 
contemporane, dar aceasta ghidîn- 
du-ne nu numai după reviste -.au 
comunicări șliințifice, ci după ceea 
ce s-a aplicat în practică, s-a ve
rificat în producție. Orice import 
de utilaj trebuie să fie precedat de 
o temeinică și multilaterală ana
liză a posibilităților diferitelor fir
me străine de a răspunde nevoi
lor reale ale economiei noastre, 
de a asigura realizarea într-un 
termen scurt a parametrilor teh- 
nicQ-economici stabiliți prin pro
iecte. Agențiile economice, minis
terele beneficiare de import tre
buie să cunoască, să studieze, să 
Viziteze, să vadă la fața locului, 
în lucru, instalațiile, utilajele de 
care avem nevoie și să aleagă, 
din tot ce oferă diferite firme și 
țări, ceea ce corespunde din toate 
punctele de vedere necesităților 
noastre.

Este cunoscută importanța pe 
care o are balanța de plăți exter
ne pentru economia fiecărei țări, 
necesitatea ca ea să fie echili
brată, să asigure pe calea expor
turilor resursele de valută nece
sare importului de materii prime, 
materiale și instalații complexe.

Trebuie să perfecționăm poli
tica noastră de comerț exterior, 
relațiile economice, corespunzător 
țelurilor politicii noastre econo
mice. politicii noastre generale de 
dezvoltare. Organele de comerț, 
exterior și ministerele furnizoare 
trebuie să prospecteze mai bine 
piața externă, să asigure exportul 
unui volum mai mare de pro
duse, pentru a nu se produce de
calaj între importuri și exporturi 
în relațiile cu unele țări. Minis
terul Comerțului Exterior, toate 
ministerele trebuie sg asigure echi
librul permanent al balanței noas
tră dă plăți externe.

nere la unii tovarăși față de acti
vitatea de cooperare. Dar așa cum 
se spune, dacă ți-e frică de lup nu 
trebuie să intri în pădure. De frica 
de a nu afecta principiul suvera
nității noastre naționale nu trebuie 
să renunțăm la cooperare.

Pornind de la înțelegerea nece
sității obiective a cooperării în 
producție și tehnico-științifică cu 
alte țări, trebuie să avem criterii 
precise care să stea la baza în
tregii activități desfășurate în a- 
ceastă direcție. Cooperarea trebuie 
să se bazeze desigur pe respecta
rea suveranității și independenței 
naționale, să asigure deplina ega
litate în drepturi, neamestecul în 
treburile interne și avantajul re
ciproc. Sîntem împotriva unor for
me de proprietate comună asupra 
mijloacelor de producție, din mo
tivele cunoscute. Dar aceasta nu 
înseamnă că nu pot fi găsite și a- 
plicăte nenumărate forme accepta
bile de cooperare între țări. Exis
tă, de altfel, un însemnat număr 
de propuneri valoroase în această 
direcție privind atît cooperarea e- 
conomică și tehnico-științifică cu 
țările socialiste, cît și cu țările ca
pitaliste.

Subliniem posibilitatea construirii 
unor obiective economice în coope
rare cu alte țări, cu condiția ca 
proprietatea și conducerea lor să 
aparțină țării noastre. Se poate 
concepe construirea în România a 
unor obiective industriale la care 
un partener străin să livreze echi
pamente și utilaje pe credit, pe 
termen lung, cu plata in produse 
fabricate de întreprinderea respec
tivă sau, eventual, cu alte mărfuri. 
Pot fi întreprinse acțiuni de coope
rare cu firme străine pentru livra
rea în comun cu echipamente, in
stalații Și părți d« instalații pe tex

te piețe, în -care partea română 
poate avea fie calitatea de fur
nizor principal, fie de subfurnizor,- 
acțiuni de cooperare în produc
ția unor mașini, utilaje și echipa
mente pentru satisfacerea nevoilor 
celor două părți, fiecare realizînd 
anumite piese sau subansamble,- 
fabricarea în România a unor pie
se, dispozitive, utilaje pe bază de 
licențe și documentații ale parte
nerului străin, cu obligația de a-f 
asigura acestuia necesarul respec
tiv pe o perioadă mai îndelungată. 
Se poate realiza construirea de că
tre R. S. România a unor obiective 
industriale sau acorda asistentă 
tehDică, licențe și documentații al
tor țări, plătibile în produse diB 
întreprinderile respective sau in 
alte mărfuri. Există, de asemenea, 
posibilitatea unor acțiuni de co
operare cu firme comerciale străi
ne pentru desfacerea produselor 
românești, inclusiv participarea 
noastră la crearea unor asemenea 
firme comerciale. Ne gîndim și la 
acțiuni de cooperare tehnico-știin- 
țifice, la participarea la unele pro
grame de cercetare științifică cu

îmbunătățirea organizării și conducerii comerțului exterior, 
rolul oficiilor diplomatice și agențiilor economice 

In dezvoltarea relațiilor externe
Tovarăși,

îndeplinirea sarcinilor care stau 
în fața comerțului nostru exterior 
cere îmbunătățirea radicală a or
ganizării și conducerii sale. El tre
buie să se adapteze sarcinilor noi 
provenite din schimburile care in
tervin ca urmare a modificării 
structurii exportului, a diversifică
rii schimburilor economice cu străi
nătatea, a cooperării economice și 
tehnico-științifice.

Trebuie subliniat că centralizarea 
excesivă a comerțului exterior a 
început să devină o frînă în buna 
desfășurare a exportului și impor
tului. Este necesar să crească mai 
mult rolul ministerelor economice 
și al întreprinderilor mari atît 
în activitatea de export, cît și de 
import. Ele trebuie să aibă legături 
directe cu principalii furnizori și 
clienți externi. Corespunzător atri
buțiilor sporite acordate ministere
lor economice, crește și răspunde
rea lor în desfășurarea comerțului 
exterior. îndeplinirea sarcinilor de 
export trebuie să fie un criteriu 
de bază în aprecierea activității 
întreprinderilor producătoare și a 
ministerelor economice. In acest 
sens, după cum știți, au fost luate 
unele măsuri, dar se impune să 
acționăm cu mai multă hotărîre; să 
nu ne fie teamă de a introduce me
tode noi în activitatea de comerț 
exterior. Trebuie să găsim forme 
cît mai elastice de organizare, să 
le^ promovăm cu mai mult curaj și 
fermitate în vederea dezvoltării re
lațiilor economice externe ale țării 
noastre.

Descentralizarea activității de 
comerț exterior nu trebuie să di
minueze și nu va diminua cu ni
mic răspunderea Ministerului Co
merțului Exterior. Dimpotrivă, răs
punderea sa pentru realizarea unei 
politici unitare de comerț exterior, 
pentru creșterea eficientei econo
mice a acestuia va spori și mai 
mult. Ministerul Comerțului Exte
rior trebuie să desfășoare o activi
tate și mai intensă de lărgire a 
relațiilor comerciale ale României 
cu țările lumii.

Este necesar să trecem la crea
rea în cel mai scurt timp a unui 
organism special pentru prospecta
rea pieței străine, pentru studierea 
conjuncturii pieței, a perspective
lor de dezvoltare a economiei mon
diale, a posibilităților de desfacere 
a produselor și de importare a ma
teriilor prime și materialelor, pen
tru cunoașterea fluctuației pretu
rilor pe piața mondială.

Se impune să aducem îmbunătă
țiri sistemului de cointeresare ma
terială a organizațiilor și lucrători
lor din comerțul exterior. Sistemul 

alte țări, în baza unor convenții 
care să asigure reglementarea o- 
bligațiilor între părți.

In realizarea cooperării economi
ce și tehnico-științifice cu țările 
socialiste, cît și cu țările capita
liste și țările în curs de dezvolta
re trebuie- sa se manifeste multă 
inițiativă și hotărîre. Este necesar 
să se înțeleagă faptul că dezvolta
rea în viitor a economiei noastre 
în ritm înalt este legată nemijlocit 
de extinderea cooperării interna
ționale. Trebuie asigurată o pers
pectivă sigură și îndelungată rela
țiilor economice externe ale Româ
niei atît în ce privește exportul, 
cît și realizarea unor importuri fer
me. In acest fel se creează condi
ții tot mai bune pentru elaborarea 
planurilor de perspectivă ale eco
nomiei, pentru progresul general 
al societății noastre socialiste.

Înfăptuirea cooperării economice 
și tehnico-științifice cu alte țări 
pune sarcini deosebit de importan
te în fața ministerelor și ce
lorlalte organe centrale, a 
întreprinderilor, instituțiilor ști
ințifice și de proiectare. Ți- 

de premiere trebuie să fie mai 
strîns legat de realizarea exportu
lui și importului cantitativ și pe 
sortimente, de obținerea unor pre
turi avantajoase. Totodată, va tre
bui să analizăm situația creată prin 
aceea că pagubele pricinuite de 
activitatea deficitară în comerțul 
exterior sînt suportate de stat. Tre
buie să ne gîndim ca pagubele 
provocate economiei naționale da
torită lipsurilor în activitatea în
treprinderilor producătoare și a ce
lor de comerț exterior să fie su
portate nu de către întreprinderi, 
de către stat, ci de către cei vino- 
vați pentru producerea lor. Atunci 
vom avea cu adevărat o cointere
sare reală pentru activitatea bună 
și s răspundere reală pentru pa
gubele pricinuite din incompeten
tă și neglijentă.

Tovarășul Maurer spunea că în 
capitalism stăpînul se pedepsește 
singur, cînd greșește, deoarece cîș- 
tigă mai prost. E adevărat, tova
răși, la noi însă stăpînul este cla
sa muncitoare, poporul. El a pus 
în economie oameni care să admi
nistreze în numele lui. Este oare 
normal ca poporul, clasa muncitoa
re să suporte nepriceperea, lipsa 
de interes pentru bunul mers ai 
activității economice ? Să le su
porte cei vinovati I In acest sens 
va trebui să acționăm pe toată li
nia — de la întreprinderile pro 
ducătoare pînă la cele ce efectu
ează operațiile de comerț exterior.

Avînd în vedere importanta pe 
care o are comerțul exterior în e- 
conomia națională și neajunsurile 
care s-au manifestat in acest do
meniu, este necesar să îmbunătă
țim organizarea controlului atît la 
întreprinderile și ministerele pro
ductive, cît și la ministerul și în
treprinderile comerțului exterior.

Trebuie să arătăm că organele 
de control ale ministerelor și în
treprinderilor, ale Ministerului Co
merțului Exterior, și îndeosebi O- 
ficiul de Control al Mărfurilor, nu 
au desfășurat întotdeauna un con
trol exigent și eficient. Nici orga
nele Ministerului de Finanțe și ale 
Băncii Naționale, care au legături 
zilnice cu întreprinderile producă
toare și cu societățile de comerț 
exterior, nu au exercitat un con
trol sistematic și operativ care să 
scoată la iveală deiicientele și mai 
ales să le prevină.

Din experiența de pînă acum 
reiese că subordonarea controlu
lui celor care au sarcina de a 
produce și a exporta nu dă re
zultatele cele mai bune. Apare ne
cesitatea ca organul de control să 
fie organizat independent de în
treprinderile producătoare și ex

nînd seama de însemnătatea aces
tor sarcini, Comitetul Executiv a 
hotarît înființarea unui organ spe
cial interministerial a căruia atri
buție va fi coordonarea întregii ac
tivități de cooperare economică și 
tehnico-științifică, asigurarea unei 
concepții unitare pe ansamblul e- 
conomiei a acțiunilor de coopera
re. Ministerele și celelalte organe 
centrale trebuie să acționeze cu 
hotărîre șl operativitate pentru 
aplicarea hotărîrilor adoptate de 
conducerea partidului și statului în 
problema cooperării economice și 
tehnico-științifice. Dacă se va 
munci bine, într-o perioadă nu 
prea lungă se vor putea obține re
zultate pozitive în această direc
ție. Sîntem convinși că vom reali
za în acest domeniu lucruri deo
sebit de utile pentru economia 
noastră națională, pe o bază care 
să constituie un exemplu de relații 
între țări egale în drepturi — țări 
socialiste sau aparținînd unor o- 
rînduiri sociale diferile — care să 
excludă orice fel de amestec în a- 
facerile interne ale altora.

portatoare, să depindă direct de 
Consiliul de Miniștri. Această me
todă se practică în multe țări, in
clusiv în țările capitaliste, unde 
alături de controlul capitalistului, 
statul, interesat să desfășoare uș 
comerț exterior intens, eontrolea- 
ză dacă mărfurile trimise la ex
port corespund exigențelor. Acest 
organ de stat pe care il preconi
zăm va fi încadrat cu specialiști în 
măsură să efectueze un control 
riguros și operativ atît în între
prinderile producătoare cît și Ia 
predarea mărfurilor către benefi
ciar. Va trebui întărit controlul 
în special în domeniul produselor 
chimice, al construcțiilor de ma
șini, al produselor finite din lemn, 
al legumelor și fructelor, produse 
la care se prevede o creștere în
semnată a volumului exporturilor.

Organul de control respecți 
trebuie să aibă atribuții largi, să 
poată acționa asupra întregii acti
vități de comerț exterior, să ia 
măsuri care să facă imposibilă ie
șirea din țară a produselor ce nu 
îndeplinesc condițiile cerute de 
contract, să verifice modul în. care 
întreprinderile comerțului exterior 
își îndeplinesc atribuțiile.

Subliniem că ministerele și în
treprinderile producătoare poartă 
răspunderea nemijlocită pentru 
realizarea producției de export, 
pentru vîhzarea mărfurilor în 
conformitate cu prevederile •cu
prinse în contractele încheiate cu 
străinătatea. Lucrătorii din acest 
sector vor putea avea venituri 
suplimentare dacă își îndeplinesc 
în bune coridițiuni atribuțiile, du
pă cum pentru neajunsuri ■ și pa
gube vor trebui să suporte conse
cințe materiale.

In buna desfășurarea a întregii 
activități de comerț exterior sar
cini mari revin agențiilor econo
mice. Mulți tovarăși care lucrează 
în agențiile economice au înfăți
șat pe larg activitatea pe care o 
depun, au adus critici, si-au făcut 
autocritica, s-au angajat să-și îm
bunătățească munca. Este timpul 
ca agențiile noastre economice, 
conducătorii lor șă înțeleagă răs
punderea deosebită pe care o au, 
exigențele mari pe care le implică 
activtatea lor. Proba eficienței ac
tivității lor o constituie capacita
tea de a vinde mai mult, de a ob
ține prețuri mai bune, de a asi
gura o rentabilitate sporită în co
merțul exterior. Activitatea agen
țiilor trebuie apreciată în raport 
cu creșterea schimburilor cu ță
rile în care își desfășoară activita-

(Gonttnuare în pag. a 3-a)
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tea. Ele trebuie .să cunoască toate 
fenomenele economice din țările 
respective și să acționeze pentru 
găsirea celor mai diverse forme 
de colaborare și cooperare econo
mică și în producție cu aceste țări.

Dezvoltarea relațiilor economice 
internaționale ale României cere 
ca Ministerul Afacerilor Externe 
să participe mai activ la realiza
rea politicii partidului și guver
nului în acest domeniu. In apre
cierea activității Ministerului A- 
faceri! or Externe va trebui să se 
albă în vedere și contribuția pe 
care o aduce la colaborarea econo 
mică cu alte țări.

Un rol tot mai mare în poli
tica comerțului exterior al țării 
revine misiunilor noastre diplo
matice. Ele trebuie să cunoască bi
ne problemele economice, tehnico- 
științifice ale țării sau zonei de 
țări unde își duc activitatea, ' să-și 
consacre o mare parte din preo
cupările lor relațiilor economice 
cu statele respective. Ambasa
dorii. miniștrii plenipotențiari 
poartă răspunderea înfăptuirii po
liticii economice a partidului și 
guvernului în țara respectivă, răs
pund de bunul mers al colabo
rării economice, tehnice și știin
țifice dintre țara noastră și țara 
unde sînt acreditați. Vom aprecia 
în viitor munca diplomaților noș
tri, în primul rînd a ambasadori
lor și miniștrilor, și în funcție de 
modul cum se realizează planul 
de comerț exterior cu țările res
pective, de avantajele sau deza
vantajele obținute în schimburile 
economice, de extinderea cola- 
-borării și cooperării economice și 
tehnico-științifice.

Cîțiva tovarăși s-au referit aici 
la profana pregătirii cadrelor 
pentru comerțul exterior. Consi
der că, într-adevăr este o problemă 
deosebit de importantă, căreia tre
buie să 1 se acorde atenția cuve
nită. In comerțul exterior lucrează 
mulți specialiști valoroși din dife
rite domenii de activitate. Tre
buie acordată mai multă atenție 
îndrumării și instruirii lor. In a- 
celași timp, se impune revizuirea 
actualului sistem de pregătire a 
cadrelor. Facultățile de științe e- 

, conomice trebuie să predea tineri- 
Tor teorie economică, dar, în ace
lași timp, trebuie să-i pregătească 
mai bine în problemele practice 
ale comerțului exterior, să-i învețe 
cum se face astăzi comerț mondial.

Trebuie organizate și cursuri de 
scurtă durată de perfecționare, 
cursuri post-universitare sau. pur 
și simplu, cursuri în cadrul mi
nisterelor cu cadrele de speciali
tate existente.

Să fie promovate cu curaj ca
drele care dau dovadă de iniția
tivă și inventivitate în această 
muncă. Cei care nu se dovedesc 
buni pentru comerț, cărora le e 
rușine să facă munca de comer
ciant. să practice alte îndeletni
ciri. Aici să lucreze oameni cărora 
le place comerțul exterior, care 
au pregătire și înclinații pentru 
această activitate.

Sarcini importante revin orga
nelor și organizațiilor noastre de

La cofetăria din 
cartierul Live- 
zeni, deschisă 

de curînd

partid din unitățile producătoare
și din organizațiile de comerț ex
terior. Ele trebuie să se preocupe 
îndeaproape, cu toată seriozitatea, 
de realizarea obligațiilor ce revin 
comerțului exterior, îhCepînd de 
la elaborarea planului de produc
ție, a pianului de import-export 
și pînă la îndeplinirea lui în con- 
dițiuni exemplare — din punct 
de vedere al valorii, al sorti
mentelor, al calității si rentabili
tății.

Problemele economice trebuie 
dezbătute cu toată seriozitatea în 
organizațiile noastre de partid. 
Ele trebuie să-și îndeplinească tot 
mai bine rolul ce le revine în 
viața economică, să exercite un 
control și o îndrumare tot mai 
calificată în rîndul membrilor de 
partid.

In întreprinderile productive și 
în cele de comerț exterior lucrea
ză un număr mare de comuniști. 
Ei trebuie să facă totul pentru rea
lizarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor trasate de partid în 
domeniul respectiv, să-și îndepli
nească cu pasiune datoria față de 
partid, față de clasa muncitoare, 
față de popor.

Tovarăși,

Discuțiile și analizele din cadrul 
grupelor de lucru ale consfătuirii 
au scos în evidență realizările ob
ținute în domeniul comerțului nos
tru exterior, precum și neajunsurile 
existente au prilejuit un larg 
schimb de experiență, o examinare 
temeinică, exigentă a activității 
din acest important sector al vie
ții sociale. Au fost făcute propu
neri prețioase menite să contribuie 
la îmbunătățirea activității în do
meniul relațiilor economice exter
ne, s-au preconizat măsuri care 
vor duce la perfecționarea comer
țului exterior.

Pe baza observațiilor, propuneri
lor și sugestiilor formulate în con
sfătuire, ministerele producătoare, 
Ministerul Comerțului Exterior tre
buie să întocmească un program 
concret de măsuri, a cărui aplicare 
în viață să urmeze fără întîrziere.

Ne exprimăm convingerea că lu
crătorii din întreprinderile și insti
tuțiile de comerț exterior, din ca
drul agențiilor economice și ofi
ciilor diplomatice, din ministerele 
economice și unitățile producătoa
re, vor pune întreaga pricepere și 
pasiune pentru înfăptuirea sarcini
lor încredințate de partid și guvern 
în vederea ridicării pe o treaptă 
calitativ superioară a întregii noas
tre activități de comerț exterior. 
In felul acesta lucrătorii din co
merțul exterior își vor aduce con
tribuția la înfăptuirea mărețelor 
obiective ale celui de-al IX-lea 
Congres al partidului nostru pri
vind dezvoltarea economiei și ri
dicarea bunăstării întregului popor.

Vă urăm dumneavoastră, tuturor 
lucrătorilor din comerțul exterior, 
oamenilor muncii care produc pen- i 
tru export, succese cît mai mari I 
în munca de viitor.

(Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată de a- 
plauzele puternice ale asistenței).

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

S*au luai măsuri •••
In urma apariției u- 

nor materiale critice, 
mai multe conduceri

de instituții și între
prinderi ne-au răspuns 
arătind starea de lu

In nota ,,O dată pe săptămînă" (nr. 5 347) era vorba de unele 
deficiențe de la șantierul de construcții din Vulcan. Iată răspun
sul conducerii Grupului de șantiere nr. 2 Valea jiului:

„Este just câ ziarele nu au fost ridicate la timp de la poștă. 
Această sarcină a fost încredințată curierei șantierului care le și 
difuzează tabonaților. Referitor la tov. Manole Georgeta —- inspec
tor la serviciul personal — avînd în vedere că a fost sancțio
nată de două ori cu mustrare scrisă cu avertisment, la prima 
abatere va fi schimbată din funcție".

„Cu nemiluita sau deloc" era titlul unei însemnări apărută 
în ziarul nostru nr. 5 359 și în care era criticat faptul că o vîn- 
Zătoare distribuie marfă în mod nejudicios. De la conducerea 
T.A.P.L. ne-a sosit răspunsul: „In urma cercetărilor făcute s-a 
constatat că critica este justă. Vînzătoarea a vîndut portocale 
fără nici o restricție deoarece nu primise nici o indicație. Pentru 
a evita repetarea unor asemenea cazuri s-a dat indicația ca pro
dusele solicitate mult să fie vîndute în cantități mai mici".

Iată și răspunsul sosit la redacție de la conducerea I.C.O. Pe
troșani în urma apariției articolului „Cînd va fi „pus pe roate" 
transportul în comun" ? (nr. 5 353).

„Din cauza aglomerațiilor, zăpezii mari, alunecușului, autobu
zele se ajurig unele pe altele nemaiputîndu-se respecta ritmicitatea 
plecărilor și a circulației pe traseu. Intr-adevăr nu putem spune 
că transportul în comun e „pus pe roate" și noi depunem toate 
eforturile pentru a satisface gusturile cele mai exigente ale că
lătorilor".

Ce bine-ar fi...

Unde mergem ?
i z i

• Sala de sport din Lupeni ora 
16 : a doua zi a întrecerilor din 
cadrul etapei regioanle a cam
pionatului republican de box- 
juniori.
• Pe pîrtia de la cabana „Stra

ja" din Lupeni continuă desfășu
rarea etapei regionale (începută 
vineri) a campionatului regional de 
schi — seniori și senioare.
• Căminul cultural din Cimpa. 

ora 18: spectacol de muzică și 
dansuri populare „Sus îi luna-n 
două coarne" prezentat de soliști, 
orchestra de muzică populară și 
formația de dansuri a Casei de 
cultură din Petroșani.
• Teatrul de stat din Petro 

șani, ora 19 : „Omul care a văzut

In secția meca
nică a U.R.U.M.P. 
a fost montată o 
nouă mașină de 
găurit, concepută 
după tehnica ac
tuală. Ea dă un 
randament sporit 
și ușurează mun
ca oamenilor.

In clișeu : Noua 
mașină și mînui- 
torul ei.

cruri și măsurile între
prinse. Iată cîteva din 
aceste răspunsuri.

moartea", comedie în 3 acte de 
Victor Eftimiu.

O Clubul muncitoresc dirt Vul
can, ora 19 : seară de odihnă pen
tru fruntașii în întrecerea socia
listă de la exploatarea minieră.
• Casa de cultură din Petro

șani, ora 19 : seară de dans.
£ Sala Palatului cultural din 

Lupeni, ora 19: spectacol de js- 
tradă prezentat în cinstea frunta
șilor în întrecerea socialistă.
• Căminul cultural din Bănița. 

ora 19 : spectacol prezentat de 
formațiile de muzică și dansuri 
populare ale clubului muncitoresc 
din Petrila.

M I I ’V E
• Sala de sport din Lupeni : a

treia zi a etapei regionale a cam
pionatului republican de box-ju- 

| niori.
I • Pîrtia de la „Straja" Lupeni, 
! găzduiește în continuare întrece

rile din cadrul etapei regionale a 
campionatului republican de schi 
— seniori și senioare — probele 
alpine.

! • Clubul muncitoresc din Ani-
tioasa ora 10: spectacol prezentat 
de formațiile artistice de Ia clu
burile muncitorești din Vulcan și 
Aninoasa.
• Căminul cultural din Cîmpu 

lui Neag, ora 12 r program pre
zentat de taraful clubului sindica
telor din Lupeni.
• Teatrul de stat „Valea Jiu

lui", ora 19: „Omul care a văzut 
moartea", comedie de Victor Efti-

prezentat de o formație a Casei 
de cultură din Petroșani.

miu.
• Clubul muncitoresc din Lo

nea, ora 19 ; spectacolul de mu-
zică ușoară „Ce] care se iubesc".

TELEVIZIUNE
25 februarie

18,00 Pentru cei mici. Ecranul 
cu păpuși: „Motanul în
călțat". Prezintă Teatrul 
de păpuși din Brașov.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,17 Buletinul meteorologie.

19,20 Panoramic.

19,45 Desene animate.

20,00 Tele-enctclopedia.

21,00 Balade și rapsodii româ
nești.

21.25 film serial „Sfîntul",

22,15 Micro-varietăți.

23,00 Telesport.

23,10 Telejurnalul de noapte.

23.25 închiderea emisiunii.

I PROGRAM 
MC RADIO

26 februarie
PROGRAMUL I ; 6,00 BULE

TIN DE ȘTIRI, 6,10 Concert 
de dimineață, 7,00 RADIOJUR
NAL. Sumarul presei. Buletin 
meteo-rutier, 7,30 Cîntați cu 
noi, 7,45 „Ce frumoasă-i via
ța noastră" — muzică popu
lară; 8,00 Clubul voioșiei; 8,30 
„Tară bogală-n frumuseți" — 
program de cîntece; 8,45 Suc
cese de pretutindeni; 9,15 La 
microfon soliștii de muzică 
populară Aurelia Fătu-Răduțu 
și Nicu Stănescu, 9,30 TRANS
MITEM PENTRU SATE, 10,10 
Melodii de Vasile Veselovski,- 
10,30 ASCULTĂTORII NE 
CER... (muzică din Opere); 10,45 
Pagini instrumentale de Franz 
Schubert; 11,00 BULETIN DE 
ȘURI; 11,03 Radio atlas; 11,15 
Itinerar folcloric muzical în 
circuit; 11,45 Muzică ușoară in
terpretată de Victor Bunea; 
12,00 DE TQATE PENTRU 
TOȚI; 13,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 13,13 
ESTRADA DUMINICALĂ; 14,15 
Programul orchestrei de muzi
că populară a Radioteleviziu- 
nii. Soliști Nelu Orian și Leon- 
tina Uncu,- 14,40 Variațiuni pe 
aceeași temă; 15,00 SPORT SI 
MUZICĂ; 17,45 Muzică ușoa
ră; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 Melodii populare cu Fe- 
lician Fărcașu și Ion Oprea; 
18,20 TEATRU SCURT: pre
miera „Primul pas spre glo
rie", scenariu radiofonic de 
Octavian Sava după o nuvelă 
de Nicolae Tic,- 18,50 Varie
tăți muzicale; 19,30 Programul 
Orchestrei de estradă a Radio- 
televiziunii. Soliști Gigi Marga 
și Aurelian Andreescu; 20,00 
RADIOJURNAL. Sport; 20,15 
fntilmre cu melodia populară 
și interpretul preferat; 20,45 
Cinlă Alin Noreanu; 21,00 Mi- 
crosion 67; 21,10 Din ritmu
rile dumneavoastră preferate, 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic, 22,25 
Nemuritoarea canțonetă : cîntă 
Nicolae Herlea, 22,40 Dans și 
bună dispoziție; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
26 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Golgota, Republica: Barbă Ro
șie; PETRILA : In Nord spre 
Alaska,- LONEA — Minerul: 
Boccacio 70, LIVEZENI: Pro
cesul de la Nurnberg,- ANI
NOASA : Gustul mierei; CRI- 
VIDIA : Tom Jones; VULCAN : 
Steaua fără nume; PAROȘENI : 
Femela in halat; LUPENI — 
Cultural : Diligenta, Muncito
resc : Moneda antică: BĂRBÂ- 
TENI : La ora 5 după-amiază, 
IJRICANl : Credeți-mă, oameni 1
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ROMÂNEȘTI
BERLIN 24. Corespondentul 

Agerpres, St. Deju, transmite: 
La Teatrul tineretului din Ber
lin, „Theater der Freundschaft" 
a avut loc premiera comediei 
„Nota zero la purtare" de Vir
gil Stoenescu și Octavian Sa
va. Piesa, care a fost pusă în 
scenă de regizorul Constantin 
Sincu, s-a bucurat de un deo
sebit succes.

La premieră au participat 
personalități ale vieții cultura
le din R.D.G., și reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.D.G. A asistat, de 
asemenea, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Republicii 
Socialiste România în R. D. 
Germană, Gheorghe Colț.

24. — Corespondentul 
C. Oprică, transmite : 

violenței continuă în 
timp ce forțele britanice

CAIRO
Agerpres.
Escalada 
Aden. In
își întăresc dispozitivul de repre
siune, patrioții își manifestă pre
zența din ce în ce mai curajos și 
mai des, scrie ziarul „Al Ahram". 
Este suficient șă mergi prin car
tierele din centrul orașelor și vei 
putea citi pe pereții caselor, chiar 
și pe cei ai clădirii poliției, -in
scripții ale Frontului de Eliberare 
a sudului ocupat al Yemenului 
(F.L.O.S.Y).

Comunicat
japono'polonez

că în 
dintre
Miki,
japo-

TOKIO 24 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei lui Witold Trampc- 
zynski, ministrul comerțului ex
terior al R. P. Polone în Japonia, 
la Tokio a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată 
cursul convorbirilor 
W. Trampczynski și Takeo 
ministrul afacerilor externe
nez, părțile au căzut de acord asu
pra necesității extinderii colabo
rării dintre cele două țări în do
meniul economic și comercial. In 
comunicat este subliniată 
rea rapidă a legăturilor 
ciale japono-polone 
hotărî rea de a 
sie consultativă 
polonă, menită 
șurile concrete 
acestor legături.

crește- 
comer- 
anuntă 
comi- 

japono-

și se 
constitui o 
comună

să examineze mă- 
de dezvoltare a

Mari furtuni

în
cu

PARIS 24 (Agerpres). — Mari 
furtuni bîntuie în Europa de nord 
și occidentală. Puțin după miezul 
nopții de joi spre vineri, la Ham
burg au răsunat sirenele și lovi
turile de tun, pentru a pune popu
lația cartierelor mărginașe 
stare de alarmă în legătură
apropierea unui val uriaș ridicat 
în Marea Nordului de puternicele 
vînturi care bat de cîteva zile. Cu- 
rînd după aceea a început eva
cuarea populației cartierelor mai 
expuse. Cei 35 000 de locuitori ai 
orașului Elmshorn, de la nord de 
Hamburg, sînt, de asemenea, eva
cuați. Șapte persoane și-au pierdut 
pînă acum viața în R.F.G., din 
cauza furtunilor.

O delegație română
a Comitetului de stat

pentru protecția muncii a vizitat R.D.G
BERLIN 25. — Corespondentul 

Agerpres, St. Deju, transmite: In 
perioada 13—24 februarie, o dele
gație a Comitetului de stat pentru 
protecția muncii din Republica 
Socialistă România, condusă de C. 
Stanciu, membru al acestui Comi
tet, a făcut o vizită în R.D.G. 
legația a vizitat instituții și 
treprinderi. a purtat discuții 
personalități și specialiști în 

muncii
vizitei, dele- 
de Helmuth 

Comitetului

de stat pentru muncă și salarii de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
R.D.G. La întîlnire au participat 
reprezentanți ai Ambasadei Repu
blicii Socialiste România în R.D.G.

in urma vizitei a fost semnat 
un protocol.

In Comitetul O.N.U. al celor 24

Reprezentantul Tanzaniei a cerut 
sâ fie zădărnicit 
planul colonialist britanic

meniul protecției 
R.D.G. In încheierea 
gația a fost primită 
Geyer, președintele

De- 
în- 
cu 

do- 
din

Salem 
condu
că sl
in a- 

se în- 
aceșt

în mod

Intr-o declarație făcută la sosi
rea la Cairo, Mohammed 
Bassendowah, membru al 
cerii F.L.O.S.Y., a subliniat 
tuația autorităților engleze 
ceastă regiune continuă să 
răutățească. Conștiente de 
lucru ele au intervenit
brutal în cursul manifestațiilor or
ganizate săptămîna trecută la Aden 
cu ocazia aniversării pretinsei Fe
derații a Arabiei de sud. Peste 2 009 
de persoane, arăta un purtător de 

, au fost ares- 
30 ucise. In ciuda in- 
sîngeroase. forțele 
regiune nu au înce- 
și manifestațiile, ar-

cuvînt al F.L.O.S.Y., 
tate, iar alte 
tervențiilor 
populare din 
tat grevele 
mata de eliberare intensifițîndu-și 
activitatea. Radio Londra anunța 
de eurînd că un avion britanic 
cu reacție a fost doborît în apro
pierea orașului Ittihad. De aseme
nea. tot recent, două camioane mi
litare britanice au sărit în aer, 
iar un grup numeros de soldați 
britanici âu căzut într-o ambus
cadă a forțelor de eliberare.

Incident la frontiera
Iordaniei cu Izraelul

AMMAN 24 (Agerpres). — Vi
neri dimineața, la frontiera dintre 
Izrael și Iordania 
schimb de focuri 
de grăniceri ale 
Postul de radio
anunțat acest nou 
frontieră, a informat 
de focuri continuă.

a izbucnit un 
între unități’e 

celor două țări. 
Amman, care a 

incident de 
că schimbul

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
In cadrul lucrărilor Comitetului 
special al O.N.U. pentru decolo
nizare (Comitetul celor 24), repre
zentantul Tanzaniei a cerut ca 
acest comitet să facă demersurile 
necesare pentru a zădărnici aplica
rea planului 
în teritoriile

colonialist britanic 
Indiile de vest.

Cererii sale i s-a alăturat și 
reprezentantul Uruguayului care 
a sugerat ca în Indiile de vest, si
tuate îri America Centrală, să se 
organizeze, sub controlul O.N.U., 
referendumuri, înainte de • realiza
rea planului britanic, în vederea 
acordării independenței acestor 
insule.

S. U. A.:: „Politica faț i de Vietnam
■

va rămîne neschimbată66
YORK 24 (Agerpres). — 
clădirii Universității din

NEW
In fața
New York, unde Arthur Goldberg 
reprezentantul permanent al S.U.A. 
la O.N.U., a rostit o cuvîritare, a 
avut loc joi o demonstrație de 
protest a studenților și profesori ră- 

în-

SPANIA: Grevele în sprijinul minerilor 
din Asturia se extind

MADRID 24 (Agerpres). — Au
toritățile spaniole au hotărît. să 
întrerupă orice mijloc de legătură 
cu cei 11 mineri asturieni de la 
mina „Llamas", care de șase . zile 
se află în subteran la 300 metri 
adîncime pentru a protesta împo
triva concedierii lor. Intervenția 

.autorităților, menită să determine 
pe cei 11 muncitori să renunțe ia 
gestul lor protestatar a provocat 
o profundă indignare în rîndul 
minerilor din această regiune. 
.6 000 de mineri au declarat o gre
vă de solidaritate, în sprijinul to
varășilor lor.

Pe de. altă parte, Ia Barcelona 
salariații întreprinderii metalurgi
ce „Torras-Herrerias" au declarat 
greva, cetind sporirea salariilor.

La Madrid doi membri ai „co
misiilor muncitorești" au fost tri
miși în judecată, acuzați de „ma
nifestații ilegale". Ei au fost a-

restați la 27 ianuarie în cursul 
unei demonstrații a muncitorilor 
madrileni și puși în libertate pro
vizorie.

lor. Participanții au cerut înceta
rea agresiunii americane in Viet
namul de sud și a bombardamen
telor asupra Vietnamului de nord. 
In ciuda protestelor exprimate, 
Arthur Goldberg a declarat că po
litica S.U.A, în Vietnam va 
mîne neschimbată. De altfel,
t.regul discurs al lui Goldberg, s-a 
axat pe apărarea agresiunii S.U.A. 
în Vietnam.

Tn aceeași zi, un grup de 600 
de profesori de la Universitatea 
din Michigan au adresat preșe
dintelui Johnson o petiție cerînd 
încetarea imediată: a bombarda
mentelor asupra Republicii Demo
crate Vietnam. . %

O concluzie care infirmă
ancheta comisiei Warren

Acte agresive împotriva Cambodgiei
PNOM PENH 24 (Agerpres). — 

La 21 februarie avioane ameri
cane de tip ,,B-52“ au bombardat 
din • nou teritoriul cambodgian în 
regiunea localității Daung, a de
clarat comandantul regiunii mili
tare nr. 1 din Cambodgia.

Totodată, agenția cambodgiană 
de presă anunță că la 18 februa
rie un cuter sud-vietnamez a vio
lat 
giei 
jul 
pra
pe fluviul Mekong. Două persoane 
au fost rănite. In aceeași zi, se

menționează în relatarea agenției 
citate, alte 
de avioane 
teritoriale 
chizînd foc 
persoane.

cîteva cutere sprijinite 
au pătruns în apele 

ale Cambodgiei. des- 
și rănind alte două

apele teritoriale ale Cambod- 
în provincia Kandal. Echipa- 

cuterului a deschis focul asu- 
unui post cambodgian situat

în Europa
Deosebit de afectate sînt regiu

nile din sudul Danemarcei. Pe 
coasta Jutlandei meridionale, o 
serie de drumuri sînt inundate șj 
există pericolul 
mate ale mării

Două nave 
s-au scufundat 
Waal, iar la aeroportul internațio
nal Schiphol — Amsterdam două 
avioane au fost serios avariate pe 
pista de aterizare.

In Suedia, în afara pagubelor 
rtiateriale foarte importante, s-au 
înregistrat șapte morți. Nici Aus
tria, nu a fost ocolită de vînturi și 
furtuni, care au provocat nume
roase stricăciuni. In fine, pagube 
importante au fost înregistrate și 
în cea mai mare parte a Franței.

ca valurile înspu- 
să rupă digurile, 
mici de transport 
în fluviul olandez

NEW ORLEANS 24 (Agerpres). 
Procurorul districtului' Orleans, 
Jim Garrison, a anunțat joi că, 
ancheta întreprinsă în legătură cu 
existența unui complot bine orga
nizat pentru asasinarea președin
telui Kennedy va continua cu. toa
te că ea a fost, oarecum compro
misă, prin moartea suspectă a lui 
David Ferrie, considerat drept 
un martor-cheie. Intr-un interviu 
acordat ziarului „World Journal
Tribune" Garrison a declarat că 
Harvey Lee Oswald, nu a fost asa
sinul președintelui 
am nici un fel de 
el — că Oswald a 
Ia Dallas". Această
în directă contradicție cu ancheta 
comisiei Warren, care a stabilit că 
Oswald a acționat de unul singur 
eînd a ucis pe președinte.

In ce privește împrejurările de
cesului lui David Ferrie, părerile 
continuă să fie împărțite. Medicul

Kennedy. „Nu 
dovezi a spus 
ucis pe cineva 
concluzie vine

legist din New Orleans afirmă că 
el a murit ca urmare a unei hemo
ragii cerebrale, dar procurorul 
Garrison consideră că el s-a sinu
cis. Rezultatul autopsiei va fi cu
noscut abia săptămîna viitoare.

Ultimele evenimente din New 
Orleans au provocat în acest oraș 
o adevărată stare de teamă și fi- 
nică. Fostul detectiv' David L.-A 
wis, care participase la o anchetă 
asupra Iui Oswald, și a cărui dis
pariție fusese semnalată miercuri, 
s-a prezentat joi în fața procuro
rului Garrison. El a declarat că 
de teamă pentru soarta membrilor 
familiei sale a hotărît să-i ducă 
Ia o adresă necunoscută. La cere
rea procurorului districtului, ie- 
wis, care săptămîna trecută afir
mase că. deține lista a patru sau 
cinci persoane implicate în. com
plotul împotriva președintelui Ken
nedy a refuzat să facă alte de
clarații reprezentanților presei.

♦ BONN. In landul Schleswig-Holstein se 
încearcă în prezent o formă cu totul nouă de 
cultivare a pămîntului, fără plug și fără grapă, 
care sînt înlocuite cu „plugul/chimic", împroș- 
cătorul de chimicale. In locul aratului înainte 
de însămînțare, cîmpul experimental este tra
tat prin împroșcare cu o substanță, care dis
truge toate plantele, și dispare foarte repede — 
în cîteva zile — din sol. Astfel, ,cîmpul rămîne 
liber pentru însămînțare.

♦ LENINGRAD. Un grup de oameni de ști
ință din Leningrad a confirmat experimental pre
supunerea fiziologilor asupra —*—• 5
cîmp electric în jurul nervilor, 
ruiui în timpul activității lor. 
demonstrat că omul și animalele 
de un cîmp magnetic ale cărui 
dese în atmosferă și care poate 

ajutorul unui aparat special — un 
de sondaj

măsurat cu 
amplificator

YORK. 90

a acestei măsuri, a fost invocat faptul că cei doi 
candidați nu au prezentat documente „legale" 
prin care să dovedească calitatea lor de cetățeni 
salvadorieni.

existenței unui 
inimii și creie- 
Experiențele au 
sînt înconjurate 
unde se răspîn- 
fi înregistrat și

supra sensibil.

la sută dintre partici- 
a studenților colegiului

♦ NEW 
panții la o întrunire 
din Saratoga-Springs, în fața cărora a luat cu
vântul senatorul Robert Kennedy, au răspuns 
af irmativ la întrebarea acestuia: „Cine dintre 
dv. ar sprijini încetarea bombardamentelor a- 
supra Vietnamului de nord ?".

> SAN SALVADOR. Consiliul central electo
ral din Salvador a anulat drepturile politice ale 
lui Fabio Castillo Figueroa și Jesus Gonchez 
Castro, candidați la președinția și respectiv vlce- 
președinția țării din partea Partidului acțiunea 
renovatoare (P.A.R.), de opoziție. Ca justificare

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA , Petroșani, str. Republicii nr. 44. Tel. 1662. 269 (C.G.VJj.

♦ WASHINGTON. La Jackass Flats (statut 
Nevada) a fost experimentat un motor nuclear 
de rachetă denumit „Phoebus 1 b", considerat 
ca fiind printre cele mai avansate din 
momentul de față.

Experiența face parte din programul 
de construire a unei rachete nucleare 
permită explorarea unor planete mai 
tate, ca Marte, Venus, Mercur, Jupiter și Sa
turn.

lume în

„Rover" 
care să 

îndepăr-

LONDRA. Ministru] britanic al comerțului, 
Douglas Jay a vorbit joi în fața organizației pro
ducătorilor din Commonwealth. Cu acest prilej, 
el a relevat importanța comerțului Marii Britanii 
cu Commonwealthul și a insistat asupra avanta
jelor decurgînd din tarifele preferențiale și cit-’ 
culației libere a mărfurilor in cadrul Common- 
wealthiilui.

+ BEIRUT. Datorită marilor cantități de să-. 
padă care au căzut în munți, rîul Beirut a ieșit 
din albie, provocînd mari inundații în capitala 
Libanului. Două cartiere au fost aproape dis
truse. Cîteva mii de familii au rămas fără a- 
dăpost.

In urma zăpezii abundente care continuă să 
cadă în regiunile de munte numeroase locali
tăți au fost complet izolate de restul țării.
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