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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Ședința
în ziua de 12 aprilie 1974 n avut 

loc. H Palatul Republicii, ședința 
Consiliului d«‘ Stat, prezidată de to
varășul Nicolae C-eaușcRCU, președin
tele Republicii Socialiste România.

La ședință au participat ca invitați 
miniștri șl alțl conducători ai orga
nelor centrale de stat, precum șl 
președinți ai unor comisii permanen
te ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul do Stat a dezbătut și a- 
probat Stalului Consiliului fntercoo- 
peratist, Statutul Asociației Intercoo- 
peratlste șl Statutul cooperării și n- 
socierii dintre unitățile de stat si 
cooperativele agricole de producție.

De asemenea, au fost modificate 
decretele de organizare și funcționa
re ale Ministerului Industriei Chi
mice, Ministerului Industriei Meta
lurgice, Ministerului Industriei Con
strucțiilor do Mașinl-Unelte și Elec
trotehnicii și Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, lnfiin- 
țindu-se, in structura organizatorică 
a acestora, direcții de cooperare eco
nomică internațională șl comerț ex
terior ; a fost aprobată, de ademe
nea, modificarea denumirii Ministe
rului Comerțului Exterior in Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, în- 
ființindu-se, în cadrul acestuia, di
recția generală de cooperare econo
mică internațională, potrivit noilor 
sarcini ce revin ministerului tn acest 
domeniu.

A fost aprobat decretul privind re
glementarea activității de inspecție 
comercială do stat.

Au fost ratificate următoarele con
venții, acorduri și protocoale Inter

Consiliului de Stat
naționale : Convenția privind înfiin
țarea Uniunii economice internațio
nale pentru organizarea cooperării in 
producție, a livrărilor de utilaje si 
acordarea de asistență tehnică în 
construirea de centrale nuclearoelec- 
trlce „Intera’omonergo" ; Convenția 
privind crearea Organizației Interna
ționale pentru colaborare economică 
și tehnico-ștlințiflcă in domeniul in
dustriei electrotehnice „Intcrolectro"; 
Convenția cu privire la recunoaș
terea $1 echivalarea reciprocă a do
cumentelor de absolvire a Instituții
lor de lnvățâmint mediu, mediu de 
specialitate și superior, precum și a 
documentelor de acordare a titlurilor 
științifice și a gradelor didactice ; 
Convenția de asistență medicală din
tre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Regalului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
și protocolul la această conven
ție ; Acordul dintre guvernul Repu
blicii Socialiste România și guvernul 
Statelor Untie ale Amerlcli privind 
transporturile aeriene civile ; Acor
dul dc schimburi culturale din
tre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii Peru; 
Acordul de colaborare culturală din
tre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii E- 
cuador ; Acordul intre guvernul Re
publicii Socialiste România șl guver
nul Republicii Populare Chineze re
feritor la transmiterea în folosință 
a unor terenuri și construirea, pe 
bază de reciprocitate, a sediului Am
basadei Republicii Socialiste Româ
nia la Pekin și a sediului Ambasa
dei Republicii Populare Chineze la

București ; Protocolul la Convenția 
internațional*  pentru pescuitul m 
nord-vestul Oceanului Atlantic, re
feritor Ia amendamentele la conven
ție, încheiat la Washington, ia 6 oc
tombrie 1970 ; Protocolul semnat la 
Vb na la 7 Iulie 1971 referitor la un 
Amendament al Convenției privind 
aviația civilă internațională. încheia
tă la Chicago, la 7 decembrie 1944. 
De Asemenea, a fost aprobat Sta
tului Organizației mondiale a tu
rismului. . ,Toate decretele adoptate au fost, 
în prealabil, discutate și avizate fa
vorabil de comisiile permanente de 
specialitate ale Marii Adunări Na
ționale, precum șl de Consiliul Le
gislativ.

Consiliul de Sta» a examinat da
rea de seamă asupra activității Tri
bunalului Suprem pe anul 1973. pre
cum si raportul cu privire la acti
vitatea desfășurată de organele pro
curaturii in anul 1973. Consiliul de 
Stat a aprobat darea de seama si 
raportul prezentat, subliniind nece
sitatea ca organele de justiție și 
procuratură să acționeze in conti
nuare pentru Întărirea legalității so
cialiste, apărarea cu fermitate a 
proprietății socialiste și a intereselor 
legitime ale cetățenilor.

în continuare, Consiliul de Stat a 
examinat informarea privind activi
tatea de primire șl rezolvare a ce
rerilor, reclamațiilor, sesizărilor șl 
propunerilor cetățenilor adresate 
Consiliului de Stat in anul 1973 și a 
adoptat măsurile necesare pentru o 
mai justă și operativă soluționare a 
acestora.

Actinii central de stat aduce o contribuție 
prețioasă la înfăptuirea politicii 

partidului, la realizarea planului cincinal, 
la perfecționarea activității 

economico-sociale

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE REPUBLICII, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Comitetului de Eliberare 

al Organizației Unității Africane

Stimați tovarăși,
Consfătuirea activului de partid 

și de stat central a analizat as
tăzi, pentru prima oară in acest 
cadru, activitatea lucrătorilor din 
ministere și din celelalte organe 
republicane. Fără îndoială, organi
zarea acestei consfătuiri era nece
sară mai de mult, ținînd seama 
de rolul tot mai important pe care 
il au ministerele, organele de stat 
în înfăptuirea programului de 
dezvoltare a patriei noastre.

Se poate spune că dezbaterile 
au pus și mai mult în evidență 
atît munca desfășurată de apara
tul central pentru înfăptuirea ho- 
tarîrilor partidului și a legilor ță
rii, cit și problemele mari ce stau 
în fața noastră privind perfecțio
narea în continuare a aparatului 
de stat. îmbunătățirea conducerii 
la nivel central.

Vorbitorii au înfățișat activita
tea desfășurată de ministerele și 
organismele centrale respective, de 
organizațiile de partid, au eviden
țiat rezultatele obținute de comu
niști, de conducerile ministerelor, 
de toți lucrătorii aparatului cen
tral în activitatea lor de mare răs
pundere. In același timp, mulți au 
adus o serie de critici, pe deplin 
îndreptățite, în legătură cu stilul 
și metodele de muncă din minis
tere. S-au făcut referiri la o serie 
de practici birocratice ce se mai 
manifestă, încă destul de puternic, 
în activitatea unor ministere și or
gane centrale. Unii tovarăși au în
cercat să facă și referiri autocri
tice — acestea au fost, e drept, 
destul de timide. Sper că în ca
drul consiliilor de conducere. în 
activitatea ministerelor, spiritul 
autocritic nu este tot așa de 
slab cum s-a manifestat aici, 
în orice caz. aș dori să exprim 
speranța că în analizele ce vor 
avea loc, în continuare, cu toți lu
crătorii din ministere, se va ține 
seama de aceasta și se va arunca 
o privire mai atentă asupra meto
delor de muncă, a defecțiunilor 
existente, se va adopta o atitudine 
mai autocritică, dezvăluind curajos 
lipsurile și greșelile spre a se pu
tea găsi căile cele mai bune de 
perfecționare a activității de vii
tor.

S-au făcut o serie de propuneri 
cu privire la activitatea în per
spectivă — deși, trebuie să spunem 
deschis, mă așteptam să fie făcute 
mai multe sugestii. Poate tovarășii 
apreciază că merge totul bine, că 

nu mai sînt prea multe lucruri de 
îmbunătățit și, ca atare, nu au 
considerat necesar să facă sugestii 
și propuneri pentru îmbunătățirea 
activității. După părerea mea, era 
util să se discute aici mai pe larg 
asupra măsurilor ce trebuie luate 
în viitor. Mai sînt incă multe lu
cruri de îmbunătățit in activitatea 
ministerelor și organelor noastre 
centrale, în toate sectoarele de ac
tivitate.

In general însă, se poate apre
cia că dezbaterile au fost utile. 
Ele vor exercita, fără îndoială, o 
influență pozitivă in perfecționarea 
activității aparatului central, se 
vor resimți în munca ministerelor 
și organelor centrale. Mai cu sea
mă intreprinderile și unitățile 
subordonate organelor centrale vor 
resimți in activitatea lor măsurile 
de îmbunătățire care vor decurge 
din această consfătuire.

Pentru a aprecia în mod cores
punzător activitatea aparatului 
central, trebuie să pornim de la 
felul cum se realizează hotărîrile 
Congresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale. în general, pu
tem spune acum, în anul celei de-a 
XXX-a aniversări a răsturnării 
dictaturii militare fasciste, a eli
berării patriei de sub dominația 
fascistă, că în perioada construc
ției socialiste am realizat succese 
remarcabile în toate domeniile de 
activitate. Avem bune rezultate în 
realizarea planului cincinal 1971— 
1975. Vă sint cunoscute aceste re
zultate și nu mă voi referi la ele. 
Doresc numai să subliniez că ele 
demonstrează pe deplin realismul 
planului cincinal, evidențiază că 
există toate condițiile ca angaja
mentele asumate de organizațiile 
de partid, de colectivele de oameni 
ai muncii pentru realizarea cinci
nalului intr-un termen mai scurt 
să fie îndeplinite cu succes.

Am ascultat aici relatările pri
mului secretar al municipiului 
București, tovarășul Cioară, privi
tor la felul cum se îndeplinește 
angajamentul organizației de par
tid din Capitală de a realiza cin
cinalul în patru ani si jumătate. 
Am înregistrat cu multă satisfac
ție că organizația de partid a 
Capitalei își reafirmă acest anga
jament. (Aplauze puternice).

Succesele pe care le-am dobîndit 
în toate domeniile de activitate 
sint o puternică demonstrare a 
justeței liniei generale politice, 
marxist-leniniste, a Partidului Co
munist Român, care aplică în

la Consfătuirea 
activului 
de partid 
si de stat 

din ministere 
si instituții 
centrale

din 11 aprilie 1974
mod creator legitățile generale ale 
dezvoltării sociale la condițiile con
crete din țara noastră.

Trebuie să menționăm, și în 
acest cadru, că tot ceea ce reali
zăm în înfăptuirea programului de 
dezvoltare economico-socială a 
României socialiste se datorește 
clasei noastre muncitoare, care își 
îndeplinește cu cinste rolul de cla
să conducătoare a societății, în
făptuiește neabătut politica de in
dustrializare socialistă a patriei, de 
ridicare generală a României. (A- 
plauze puternice). Succesele în 
dezvoltarea agriculturii noastre so
cialiste sînt nemijlocit legate de 
activitatea creatoare a țărănimii 
cooperatiste, a întregii noastre ță- 
rănimi, care înfăptuiește neabătut 
politica partidului, asigurînd. în 
strinsă alianță cu clasa muncitoa
re, cu celelalte categorii sociale, 
mersul înainte al societății. Tre
buie, de asemenea, să evidențiem 
rolul tot mai important pe care il 
joacă intelectualitatea din țara 
noastră — în strînsă colaborare 
cu muncitorimea și țărănimea — 
în înfăptuirea întregului program 
elaborat de Congresul al X-lea. 
Datorăm realizările noastre tutu
ror oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, întregului 
popor care, sub conducerea parti
dului comunist, dă viață politicii 
interne și externe a partidului și 
statului, politică ce corespunde pe 
deplin năzuințelor întregii națiuni 
socialiste. (Aplauze puternice).

Consider necesar ca. în cadrul 
consfătuirii cu activul central de 
bază, să menționez contribuția de 
mare însemnătate pe care apara
tul nostru de stat, ministerele, cele
lalte organe centrale o aduc la or
ganizarea întregii activități de în
făptuire a hotărîrilor de partid, a 
legilor țării. Pe baza rezultatelor 
generale în înfăptuirea planului 
cincinal, putem aprecia că apara
tul de stat îșf îndeplinește în bune

Necesitatea eliminării formularisticii, 
simplificării aparatului central de stat, 

întăririi spiritului de răspundere 
în munca ministerelor .

Stimați tovarăși,
Apreciind aceste mărețe rea

lizări, activitatea organelor noas
tre de stat care înfăptuiesc 
neabătut, sub conducerea par
tidului, sarcinile mari ce le 
revin, nu putem trece cu ve
derea o serie de lipsuri ce conti
nuă să se mai manifeste. Trebuie 
să spunem deschis la această 
consfătuire că, din păcate, in ac
tivitatea ministerelor, a organelor 
republicane există încă multe 
lipsuri și carențe ce influențează 
negativ asupra eficienței vieții 
economice. M-aș referi, în pri
mul rînd, la faptul că încă 

condiții sarcinile încredințate de 
partid, de popor. (Aplauze puter
nice).

După cum se știe, Comitetul 
Central al partidului a adoptat. în 
ultimii ani, o serie de măsuri în 
vederea perfecționării planificării 
și conducerii activității economico- 
sociale. Au fost create o serie de 
organe, începînd de la întreprinderi 
și pînă la conducerea ministerelor, 
care asigură înfăptuirea principiu
lui conducerii colective, ca princi
piu de bază al întregii noastre ac
tivități. Aceste organisme și-au do
vedit pe deplin utilitatea, reușind, 
în cîțiva ani de cînd au fost consti
tuite, să desfășoare o activitate 
rodnică în toate domeniile de acti
vitate. Au fost luate, de asemenea, 
măsuri de perfecționare a organi
zării aparatului central, de elimi
nare a unor paralelisme și prac
tici birocratice, de creștere a efi
cienței muncii și a operativității și 
spiritului de răspundere. Și în 
această direcție putem aprecia că 
avem rezultate bune. Viața a de
monstrat că aceste măsuri erau ne
cesare ; ele au imprimat un curs 
mai viu întregii activități. Putem 
spune că măsurile de perfecționare 
a conducerii și planificării, a orga
nizării activității aparatului de stat 
au exercitat o puternică influentă 
asupra înfăptuirii sarcinilor în 
toate domeniile. în realizarea unui 
asemenea program grandios trebuie 
să avem permanent în vedere ne
cesitatea de a găsi formele organi
zatorice. metodele și stilul de 
muncă corespunzătoare, în vederea 
unirii eforturilor maselor largi 
populare într-o direcție unică. în 
cadrul consfătuirii cu activul de 
bază central al statului putem 
aprecia că și în domeniul condu
cerii activității economico-sociale 
avem rezultate bune, că mergem 
pe o cale corespunzătoare necesi
tăților actuale ale dezvoltării 
României. (Aplauze puternice).

nu în suficientă măsură aparatul 
nostru de stat rezolvă operativ, cu 
spirit de răspundere, problemele 
mari ce îi stau în față. Sînt în- 
tîrzieri cu totul nejustificate în so
luționarea multiplelor probleme de 
care depinde bunul mers al acti
vității întreprinderilor, unităților 
economico-sociale în general.

în primul rînd, se mențin seri
oase lipsuri în felul în care minis
terele și organele noastre centrale 
întocmesc planurile. Ele nu țin 
seama în suficientă măsură, la în
tocmirea planurilor, de necesitatea

(Continuare in pag. a Il-a) 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
dimineața, delegația Comitetului de 
Eliberare al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.). condusă de mi
nistrul de externe somalez, Omar 
Arteh Ghalib, președintele in exer
cițiu al comitetului, care face o vi
zită în țara noastră;

Din delegație fac parte Peter 
Onu, asistent al secretarului general 
al O.U.A. pentru probleme politice, 
loootenent-colonel Hashim Mbita, 
secretar executiv al Comitetului de 
Eliberare, Ngandu Mualaba, mem
bru pentru Zair al Comitetului de 
Eliberare, Ahmed Sidky, asistent 
pentru problemele de apărare al se
cretarului executiv al Comitetului 
de Eliberare.

La primire au luat parte tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. general-colonel Ion 
Coman, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Con
stantin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție Ia C.C. al P.C.R., Vasile GUga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Conducătorul delegației Comitetu
lui do Eliberare ol O.U.A. a trans
mis din partea șefilor de state mem
bre ale Organizației Unității Afri
cane un salut cordial și calde felici
tări tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru alegerea sa ca președinte al 
Republicii Socialiste România.

Omar Arteh Ghalib a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, Parti
dului Comunist Român și poporului 
român recunoștința profundă pentru

Secretarul pentru comerț al S.U. A., Frederick Dent
Vineri. 12 aprilie, președintele Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit pe Fre
derick Dent, secretarul pentru co
merț al Statelor Unite, ale Americii, 
care participă Ia lucrările primei se
siuni a Comisiei economice româno- 
americane la București.

La întrevedere au luat parte Ion 
Pâțan. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Corneliu Bogdan, ambasadorul Româ
niei la Washington.

A fost dc față ambasadorul S.U.A. 
la București, Harry G. Barnes jr.

Oaspetele a inminat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj priete
nesc din partea președintelui S.U.A., 
Richard Nixon.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său,

Senatorul Umberto Terracini, membru 
al Direcțiunii P. C. I.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, vineri după- 
amiază, pe tovarășul Umberto Te- 
rracini, senator, membru al Direcțiu
nii Partidului Comunist Italian.

întreținîndu-se cordial, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Um
berto Terracini au făcut un larg 
schimb de păreri privind preocupă

REZOLUȚIA
Consfătuirii activului de partid și de stat 

din ministere și instituții centrale
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solidaritatea militantă și ajutorul 
consecvent pe care România îl acor
dă popoarelor africane in lupta lor 
pentru libertate, pentru lichidarea 
colonialismului și afirmarea deplină 
a dreptului lor la o viață liberă, 
independentă și demnă. în. numele 
O.U.A., Omar Arteh Ghalib a expri
mat înalta apreciere pentru marile 
realizări obținute de poporul român 
in dezvoltarea economică și socială, 
adresind cele mai bune urări de noi 
succese in opera de înflorire a 
României socialiste.

Mulțumind pentru salutul șl feli
citările ce i-au fost adresate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a transmis, 
la rlndul său. un salut călduros și 
cele mai bune urări șefilor de state, 
membre ale O.U.A.. popoarelor afri
cane care luptă pentru libertate, in
dependentă si progres social. Șeful 
statului român a reafirmat profunda 
solidaritate a Partidului Comunist 
Român. a Republicii Socialiste 
România, a întregului nostru popor 
cu lupta popoarelor africane împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, împotriva 
oricărei forme de dominație si asu
prire.

S-a exprimat de ambele părți sa
tisfacția deplină pentru relațiile 
bune existente intre România și ță
rile membre ale O.U.A., la aceasta 
contribuind in mod deosebit vizitele 
șefului statului român intr-o serie 
de țări din Africa. întîlnirile cu con
ducătorii acestor state, cu conducă
tori ai mișcărilor de eliberare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
asigurat pe membrii . delegației 
O.U.A. că România a acordat și a- 
cordă o mare importantă cooperării 
economice, politice, culturale și teh- 

un salut președintelui Richard Nixon, 
precum și cele mai bune urări.

Convorbirile care au avut loc apoi 
au prilejuit examinarea unei sfere 
largi de probleme privind stadiul ac
tual și perspectivele relațiilor bilate
rale, relevîndu-se cu deplină satis
facție că raporturile româno-ameri- 
cane au parcurs, in ultimii ani, un 
proces ascendent. A fost subliniată 
importanța întilnirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Richard 
Nixon, a înțelegerilor convenite, pen
tru întărirea conlucrării dintre cele 
două țări pe multiple planuri.

în cursul întrevederii s-a acordat 
o atenție deosebită relațiilor comer
ciale, de colaborare și cooperare eco
nomică și tehnico-științifică dintre 
România și S.U.A., apreciindu-se că 
acordurile și înțelegerile încheiate in 
ultima vreme oferă un cadru con

rile actuale și de perspectivă ale 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Italian.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte actuale ale vieții internațio
nale, apreciindu-se evoluția favora
bilă a evenimentelor internaționale 
din ultima vreme spre realiza
rea unei securități trainice pe conti
nentul nostru, spre destLndere și 

nico-știintifice cu tinerele state afri
cane, pe baza respectării independen
ței și suveranității naționale, egali
tății depline in drepturi și avantaju
lui reciproc, subliniind că consolida
rea relațiilor României cu țările 
africane are o importantă deosebită 
pentru întărirea solidarității forțelor 
anticolonialiste și antiimperialiste, 
pentru afirmarea noilor principii in 
relațiile dintre state, pentru lupta 
generală a statelor in curs de dez
voltare de ridicare a nivelului loi 
economic și social.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a exprimat, tot
odată. hotărirea fermă a României 
socialiste de a acorda in continuare 
întregul său sprijin material, politic 
și diplomatic mișcărilor de eliberare 
națională din Guineea-Bissau. An
gola, Mozambic, Namibia și din ce
lelalte teritorii asuprite de colonia
lism. in lupta lor justă pentru liber
tate si independentă națională.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a dat o înaltă a- 
preciere activității Organizației Uni
tății Africane puse in slujba întăririi 
independenței fiecărei țări membre a 
organizației, cit și a sprijinirii miș
cărilor de eliberare națională din 
Africa. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe membrii delegației să 
transmită șefilor de state africane, 
conducătorilor mișcărilor de elibera
re că România socialistă a acordat 
și va acorda întregul său sprijin 
cauzei iuste a popoarelor africane, 
luptei duse împotriva colonialismu
lui. neocolonialismului. împotriva 
discriminărilor rasiale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate si priete
nie.

tractual adecvat, de natură să des
chidă ample perspective de extindere 
a acestor relații.

în legătură cu lucrările primei se
siuni a Comisiei economice româno- 
americane, ce se desfășoară la Bucu
rești, s-a relevat că in acest cadru 
trebuie să se acționeze pentru iden
tificarea unor noi modalități concrete 
de dezvoltare și mai susținută a le
găturilor economice și de cooperare, 
care să ducă la consolidarea in conti
nuare a relațiilor româno-americane.

A fost exprimată hotărirea ambe
lor guverne de a adopta și în viitor 
măsuri menite să favorizeze crește
rea schimburilor economice, pe baze 
echitabile, reciproc avantajoase, în 
interesul celor două țări, al cauzei 
colaborării, destinderii și păcii in 
lume.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă cordialitate.

cooperare, spre instaurarea unor re
lații noi intre state, care să asigure 
pacea, independenta, dezvoltarea li
beră a fiecărei națiuni. In acest ca
dru s-a subliniat necesitatea unirii 
tuturor forțelor democratice, progre
siste, antiimperialiste, pentru trium
ful cauzei păcii și socialismului.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță tovărășească, de caldă 
prietenie.
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pac. T)

f -Înșiri 1 1» maximum r capacitâ- 
t'lor de producție, a forțelor ma
teriale si umane de care dispun, 
de buna corelare a diferitelor ca
pitole ale planului și. mal cu sea
mă. de asigurarea bazei tehnico- 
m a teri ale necesare înfăptuirii pla
nurilor. Desigur, planurile se În
deplinesc si se depă$esc, dar știm 
cu tnțjj cile probleme trebuie re
zolvate în fiecare sâptămînă. In 
fiecare zi chiar, și care sustrag ca
drele noastre de la alte activități. 
Asemenea probleme pot și trebuie 
s;i fie evitate prin întocmirea ju
dicioasă a planurilor. Știm cu fo
lii cît timp se risipește pentru so
luționarea unor probleme de apro
vizionare. ce greutăți întîmpină 
întreprinderile in această direcție. 
Acest fnpt determină ca. de multe 
ori. să se lucreze ore suplimentare, 
s.i se muncească și duminica pen
tru realizarea planului, în timp ce 
în zilele și în orele de lucru obiș
nuite nu se lucrează cu întreaga 
capacitate.

Am început cu această problemă 
rentru că rolul aparatului nostru 
central este tocmai acela de a a- 
sigura o bună planificare a între- 
gii activități și. desigur, în primul 
rind a activității economice, o bu
nă organizare a aprovizionării teh- 
nico-materiale în vederea îndepli
nirii planului de dezvoltare eco- 
nomicâ-sociaîă a țării.

Sint încă lipsuri serioase în or
ganizarea cercetării științifice, mai 
cu seamă în introducerea rapidă 
in producție a rezultatelor cerce
tării și tehnicii noi. Avem procese 
tehnologice elaborate de ani de zi
le, care stau nefolosite. Avem li
cențe achiziționate din străinătate, 
neutilizate, care s-au învechit ; 
trebuie să renunțăm la ele pentru 
că. între timp, au apărut alte ma- 
șini. alte utilaje mai perfecționate 
și nu are rost să producem lucruri 
scoase din producție pe piața in
ternațională. Această problemă 
trebuie să rețină în mod deosebit 
atenția aparatului nostru central, 
căruia îi revine sarcina de a im
pulsiona introducerea în producție 
a ceea ce este nou.

Există lipsuri serioase în organi
zarea muncii, in controlul îndepli
nirii hotăririlor. în îndrumarea o- 
perativâ a unităților de producție 
— deși dispunem de un aparat des
tul ce numeros, aproximativ 4—5 
lucrători centrali la o unitate e- 
conomică. Am inclus aici și uni
tățile mai mici — pentru că, dacă 
m-aș referi numai la unitățile mari, 
lucrurile s-ar prezenta destul 
de rău din acest punct de vedere. 
Avem un aparat mare, dar îndru
marea nu este destul de eficientă, 
ce corespunzătoare. Această si
tuație este determinată de faptul 
că practicile birocratice, cu toate 
rezultatele obținute in lichidarea 
lor, se mențin destul de puternic, 
se lasă greu învinse, iar in uncie 
locuri reușesc chiar să se impună, 
în locul muncii directe cu unită
țile economico-sociale, cu oamenii, 
pentru sprijinirea rezolvării con
crete a problemelor, continuă să 
se trimită maldăre de instrucțiuni, 
circulare și ordine de tot felul, 
care îneacă în hîrtie munca apa
ratului central și împovărează u- 
nitățile de jos, le împiedică să-și 
îndeplinească sarcinile în procesul 
de producție. Pentru a exemplifica 
cele spuse, voi menționa numai 
situația din 1973, cînd au fost tri
mise 10 566 de instrucțiuni și 
circulare și 1 956 581 ordine și 
adrese. Nu am făcut încă evidența 
răspunsurilor și adreselor prin care 
se răspunde de jos acestor ordine 
și circulare și care, fără îndoială, 
sint și ele tot de ordinul sutelor 
de mii, dacă nu al milioanelor. 
Dacă tovarășii sînt curioși, aș putea 
■nenționa unele ministere care ex
celează în această practică birocra- 
ică. Voi începe cu Ministerul In- 
lustriei Construcțiilor de Mașini 
Srele. care a dat anul trecut 398 
le instrucțiuni și circulare și 
>1 000 de ordine și adrese. Ministe- 
ul Industriei Construcțiilor de 
dașini-Unelte și Electrotehnicii a 
rimis 1 020 de instrucțiuni și cir
culare și 46 000 de ordine și adrese, 
Ministerul Chimiei 923 de instruc- 
iuni și circulare și 57 000 de ordine 
i adrese, Ministerul Industriei 
Ișoare 200 de circulare și instruc- 
iuni și 120 000 de ordine și adrese, 
linisterul Transporturilor 345 de 
istrucțiuni și circulare și 161 000 
e ordine și adrese. Aș putea con- 
nua șirul exemplificărilor ; chiar 

’.amera de Comerț se prezintă cu 
27 000 de ordine și adrese. Ase- 
lenea situații există și la alte 
îinistere și organe centrale, in- 
lusiv la Ministerul Turismului, 
nde sînt 142 circulare, instruc- 
uni și 30 000 de ordine și adrese, 
u mai spun că toate acestea au 
îs la consumarea — după unele 
ite cu totul aproximative — a 
'0 de tone de hîrtie. Aceasta e 
imai hîrtia de bătut la mașină ; 
î este luată in calcul toată hîrtia 
losită pentru multiplicarea în 
asă a circularelor și nici hîrtia 

se repartizează centralelor și 
treprinderilor, administrată tot 

ministere. Ocupindu-mâ de 
rtie, trebuie să menționez că 
iportăm încă 26 000 de tone de 
rtie, iar, în ultimele luni, prețul 
"tiei a crescut foarte mult. După 

se vede deci, practicile birocra- 
e sint încă puternic înrădăcinate 
rețin, de la activități concrete, 
la activități productive o mare 

rte a aparatului atit central, cît 
din întreprinderi și alte unități. 
Am menționat că avem un a- 
rat destul de numeros, deși am 
ît o serie de măsuri pentru re- 
cerea lui. Nu știu cum se întim- 
i însă că, după fiecare reducere, 
x-o perioadă foarte scurtă nu

mărul aparatului se reface ca prin 
minune O sâ încep cu i960, cînd 
aveam 22 791 persoane în aparatul 
central. S-a ajuns la 25 362 In 1965. 
In urma reducerilor efectuate, dar 
și în urma organizării centralelor, 
am ajuns la aproximativ 17 600 în 
1970, ca. la 1 ianuarie 1973, numu- 
rul lucrătorilor în aparatul cen
tral să crească la 20 462. adică cu 
3 000 de persoane. Am redus, după 
cum știți, acum un an aparatul din 
nou la 17 595 ; de acum un an pînă 
acum n mai crescut cu 100. Este 
adevărat ca măsurile de stabilire 
a numărului personalului pentru 
fiecare minister, prin decret, a în
greunat. deocamdată. creșterea 
personalului în ministere și apa
ratul central. In practica sistemu
lui nostru de organizare, în siste
mul nostru financiar sint neajun
suri serioase, care permit ca în 
cursul anului să aibă loc creșteri 
fără justificare ale personalului. 
Această situație este determinată 
și de faptul câ conducerile minis
terelor, organele care au sarcini 
directe în organizarea aparatului 
nostru nu se preocupă de simpli- 
ncarea acestuia, de perfecționarea 
stilului și metodelor sale de mun
că. Există și o presiune continuă, 
din păcate chiar din partea cadre
lor de conducere, membri ai Comi
tetului Central, de a crește conti
nuu aparatul tehnico-administra- 
tiv al ministerelor.

Se manifestă neajunsuri și în ac
tivitatea organelor de conducere 
colectivă din ministere și organele 
centrale. In primul rînd. trebuie 
menționat faptul că, de multe ori, 
materialele, documentele care ur
mează să fie dezbătute nu sînt te
meinic pregătite. De altfel, aceas
ta nu se constată numai în cazul 
materialelor destinate ședințelor 
consiliilor de conducere ale minis
terelor. ci chiar al celor destinate 
Consiliului de Miniștri, Comitetu
lui Executiv al partidului. Nu mal 
spun că, de obicei, sînt foarte vo
luminoase : se încearcă a se înlo
cui calitatea materialelor printr-dn 
volum mare, considerîndu-se că a- 
cestea pot fi puse pe același plan. 
Volumul mare al unor materiale, 
cuprinzînd zeci și cîteodată sute 
de pagini, nu demonstrează decît 
slaba cunoaștere a problemelor, o 
slabă putere de concentrare și de 
sinteză și, cîteodată, demonstrează 
neînțelegerea lucrurilor. înecarea 
lor în vorbe menite să ascundă 
lipsa de idei, de păreri precise. In 
asemenea situații, este clar că șe
dințele de conducere ale consiliilor 
ministerelor sînt lungi, de multe 
ori neeficiente, neurmate de mă
suri pentru întărirea muncii în do
meniile respective de activitate.

Vorbind de întocmirea materia
lelor, trebuie să menționăm fuga 
de răspundere care se manifestă 
la unii tovarăși, la unii lucrători 
din aparatul central care apelează 
la tot felul de avize și semnături. 
Sigur, această situație este deter
minată și de unele prevederi ale 
legislației noastre, de unele hotă- 
rîri care împing spre obținerea de 
avize și semnături, dar ea reflectă, 
în același timp, fuga de răspunde
re. Cînd semnează mulți, cînd 
dau mulți avize, nu mai știi cine 
răspunde pînă la urmă. Cu atît 
mai mult cu cît cele mai multe 
avize sînt astfel redactate îneît 
poți înțelege ce vrei, numai nu 
ceea ce gîndește cel care a dat a- 
vizul, dacă-și asumă sau nu răs
punderea, dacă consideră că este 
bine de făcut așa sau altfel. De 
multe ori, din aviz rezultă că s-ar 
putea proceda într-un anumit mod, 
dar depinde de ce spune ministe
rul .,x“, de ce spune planificarea, 
iar. la sfîrșit, se menționează că se 
supune pentru hotărîre. (Animație, 
aplauze puternice). Fără îndoială 
câ o astfel de muncă nu poate 
asigura buna funcționare a apara
tului nostru.

M-am referit mai înainte la in
strucțiuni și circulare, dar trebuie 
să menționez câ, în contradicție cu 
prevederile legale, multe din aces
tea sînt trimise de directori din 
minister, deși ar trebui să poarte 
semnătura ministrului, să aibă a- 
probarea consiliului de conducere 
ca organ colectiv. Voi da un exem
plu pe care-1 am la îndemînă, deși 
sînt zeci de asemenea exemple la 
toate ministerele. L-am luat pe a- 
cesta pentru că se referă la o pro
blemă mai generală, și anume, la 
admiterea de doctoranzi în anul 
1973—1974. Problema aceasta a 
fost analizată în Secretariatul Co
mitetului Central al partidului, în 
prezența ministrului, iar jos ma
terialul a mers sub semnătura di
rectorului invățămîntului superior 
din minister. Oare conducerea mi
nisterului nu consideră că acestei 
probleme trebuie să-i acorde cel 
puțin tot atita atenție cît i-a acor
dat Secretariatul Comitetului Cen
tral ? Doar această conducere are 
tocmai sarcina de a rezolva ase
menea probleme. Admiterea de 
doctoranzi este o problemă care 
privește întreaga politică de creș
tere a cadrelor noastre și nu poate 
fi rezolvată doar de o direcție sau 
alta. Sigur, direcțiile își au rolul 
lor în pregătirea materialelor, în 
documentarea deciziilor, dar nu 
pot înlocui conducerile ministere
lor. In asemenea situații este de 
înțeles de ce avem zeci de mii de 
circulare și milioane de ordine și 
adrese.

Sînt încă manifestări de indisci
plină, nu se acționează cu fermi
tate pentru respectarea ordinii în 
fiecare minister și instituție cen
trală. sînt neajunsuri în ceea ce 
privește spiritul de răspundere, 
spirit care trebuie să caracterizeze 
fiecare activist, fiecare lucrător 

d‘n aparatul nostru do stat. 
Nu de mal mică Importanță sini 
manifestările de neatenție față de 
soluționarea problemelor ridicate 
de oamenii muncii.

Evident, aceste lipsuri, șl altele, 
care se mal manifestă în munca 
aparatului de stat nu repercusiuni 
negative asupra soluționării pro
blemelor de marc răspundere ce 
stau în fața ministerelor și organe
lor noastre centrale, exercită o In
fluență negativă asupra activității 
unităților economico și sociale. 
Dacă asemenea stări de lucruri nu 
s-ar manifesta în activitatea apa
ratului nostru de stat, rezultatele 
obținute în toate sectoarele de ac
tivitate ar fl mult mal bune,

Organele centrale de stat să lucreze 
pe baza principiului conducerii și muncii 
colective, în spiritul activității de partid, 

sub conducerea directă a partidului
Stimați tovarăși,
Avem de înfăptuit sarcini mari. 

Trebuie să facem totul pentru a 
asigura realizarea în cele mai bune 
condiții a obiectivului funda
mental trasat de Congresul al 
X-lea — făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România. In această direcție și 
pentru înfăptuirea cu succes a 
acestui minunat program sînt ne
cesare măsuri hotărîte de perfec
ționare a conducerii și planificării 
activității, de îmbunătățire a me
todelor și stilului de muncă în 
toate sectoarele de activitate.

Avem o linie generală justă, clar 
precizată. pentru înfăptuire^ 
acestor obiective. Hotărîtoare sînt 
organizarea temeinică a muncii, 
repartizarea judicioasă a forțelor 
în sectoarele de bază ale înfăptui
rii programului de dezvoltare so
cialistă a țării. Oricît de bune ar 
fi hotărîrile, oricît de clare ar fi 
obiectivele. înfăDtuirea lor depinde, 
pînă la urmă, de activitatea prac
tică, de felul în care fiecare, în 
domeniul său de activitate, asigură 
unirea eforturilor tuturor oameni
lor muncii. Fără aceasta, orice ho
tărîre. oricît de bună ar fi ea, 
rămîne o hîrtie fără viață ! 
Aparatul nostru central este che
mat să asigure luarea măsurilor 
organizatorice necesare înfăptuirii 
în viață a hotărîrilor.

Aceasta presupune să se acorde 
o atenție sporită întăririi muncii 
de îndrumare și ajutor concret al 
unităților economico-sociale, exer
citarea unui control eficient și ca
lificat, nu formal, astfel ca acesta 
să ajute la soluționarea efectivă 
a problemelor la fața locului. De
sigur, nu ne putem plînge de con
trol. Avem, poate, chiar prea 
multe organisme de control, de tot 
felul. De altfel, unitățile de jos 
au ridicat nu o dată și continuă 
încă să ridice problema că vin 
plrea mulți controlori, dar foarte 
puțini din cei care știu ce vor, în 
stare să dea soluții, să ajute prac
tic la rezolvarea problemelor. 
Vreau să fiu bine înțeles. Avem 
nevoie de control, dar de un con
trol calificat din toate punctele de 
vedere, care să nu se mulțumească 
să constate și să refere apoi or
ganelor superioare, Comitetului 
Central ce au constatat. Avem ne
voie de un control care să acțio
neze în unități pentru soluțio
narea concretă, operativă a pro
blemelor, iar acolo unde sînt abu
zuri. unde sint încălcate legile, în 
conformitate cu prevederile și 
drepturile legale, controlul trebuie 
să ia măsuri, inclusiv pentru sanc
ționarea celor vinovați. Din păcate, 
controlul nostru este încă departe 
de a răspunde acestor necesități și 
cerințe. S-a încetățenit următoa
rea practică, la care trebuie ne
apărat să renunțăm : dacă undeva 
investițiile merg, prost sau nu_ se 
realizează un utilaj, sînt strînși 
imediat zeci de oameni, conducă
tori din ministere, specialiști și se 
alcătuiește un colectiv, un coman
dament. La platforma chimică din 
Pitești, în 1973 au fost cîteva a- 
semenea comandamente, dar in
stalațiile tot n-au intrat în pro
ducție. De ce ? S-au făcut planuri 
de măsuri, dar nu s-a urmărit so
luționarea lor. Din această cauză, 
după două săptămîni, a venit din 
nou comandamentul, s-a întocmit 
alt plan de măsuri — am putea 
spune zeci de planuri de măsuri 
— dar problemele nu s-au rezol
vat. Asemenea metode, asemenea 
stil de muncă trebuie lichidate cu 
desăvîrșire. Comandamentul, prin 
însăși denumirea sa, presupune un 
organism activ care conduce, co
mandă, soluționează problemele ; 
el nu trebuie să plece pînă n-a 
pus în funcțiune obiectivul ! A- 
cesta este un comandament, altfel 
e vorbărie, pierdere de timp, sus
tragerea de la muncă, atit a con
ducerilor centrale, cît și a celor 
de jos care trebuie să răspundă 
la toate întrebările comandamen
telor. (Animație). Noi am fă
cut, de exemplu, un coman
dament — e adevărat am pus 
un general în fruntea lui — 
pentru rezolvarea problemelor 
portului Constanța. A fost însă un 
comandament nu de analize, ci de 
execuție, de coordonare și execu
tare a măsurilor. S-au supărat 
unele ministere că sînt puse sub 
un comandament unic condus de 
un general, dar a cîștigat portul, 

mersul nostru înainte nr fl $1 mni 
intens ; am fi avut mal puține gre
șeli, am fi putut desfășura o acti
vitate cu rezultate mult mai bune, 
lată de ce este necesar sfi privim 
aceste probleme cu tot spiritul de 
răspundere. Iată de ce, în cadrul 
acestei ședințe, trebuie să discu
tăm deschis situația, nu să ascun
dem sau să ocolim greșelile șl 
neajunsurile. Sint necesare măsuri 
hotărîte pentru lichidarea mani
festărilor negative, pentru îmbună
tățirea activității, a organizării 
muncii, a stilului de muncă, spre a 
ridica activitatea aparatului nostru 
central la nivelul sarcinilor politice 
puse de Comitetul Central al parti
dului. (Aplauze puternice).

pentru că lucrările s-au realizat 
în bune condiții, obiectivul va 
intra la timp în funcțiune. Aseme
nea comandamente trebuie să fa
cem acolo unde apare necesar. 
(Aplauze puternice).

Este, de asemenea, necesar să 
veghem cu mai multă consecvență 
la aplicarea principiului conduce
rii și muncii colective în toate do
meniile de activitate — fără a 
considera că aceasta înseamnă re
nunțarea la măsuri operative, la 
răspunderea individuală, personală 
a fiecăruia în munca încredințată. 
Aplicarea principiului conducerii 
și muncii colective necesită dezba
terea problemelor, luarea în co
mun a hotărîrilor asupra proble
melor de bază ; în același timp, 
aceasta presupune controlul și răs
punderea fiecăruia în fața organis
mului colectiv pentru felul cum 
acționează în vederea realizării în 
viață a hotăririlor. Din acest punct 
de vedere, din analizele făcute de 
noi, reiese că în puține consilii de 
conducere — atît la minister cît și 
jos — se practică stilul muncii de 
partid, în sensul ca tovarășii care 
au diferite însărcinări să vină să 
raporteze, să dea seama cum au 
acționat, cum au dus la îndeplini
re însărcinările primite. De fapt, 
organismele colective se mărginesc 
îndeosebi la discutarea și luarea 
hotărîrilor. Trebuie să mergem mai 
departe, pentru ca principiul con
ducerii și muncii colective să se 
aplice în spiritul activității de 
partid, al răspunderii, al unirii 
eforturilor în soluționarea proble
melor mari.

Mai multă atenție trebuie acor
dată problemelor conducerii știin
țifice. Construirea societății socia
liste nu se mai poate realiza fără 
a asigura, în toate sectoarele de 
activitate, oameni capabili să în-

Creșterea rolului stalului, aplicarea 
fermă a centralismului democratic, 

desfășurarea întregii activități 
a aparatului de stat în serviciul poporului, 

sub controlul maselor largi populare
Doresc să subliniez necesitatea 

de a avea permanent în vedere că, 
în actuala etapă de dezvoltare a 
societății noastre socialiste, devine 
tot mai important rolul statului în 
organizarea și conducerea întregii 
activități. îndeplinirea de către 
stat a rolului ce-i revine în socie
tate este un factor hotărîtor pen
tru realizarea cu succes a între
gului program de ridicare a țării 
la un grad mai înalt de civilizație 
materială și spirituală. Măsurile 
luate în ultimii ani, legile adop
tate de Marea Adunare Națională 
creează cadrul organizatoric cores
punzător îndeplinirii de către sta
tul nostru a rolului ce-i revine. 
Pornim în mod constant de la ne
cesitatea conducerii și planificării 
unitare a întregii economii și acti
vități sociale. Aceasta trebuie să 
se realizeze pe baza unui plan u- 
nic, care să asigure folosirea rațio
nală, în domeniile hotărîtoare, a 
mijloacelor materiale și umane de 
care dispune la un moment dat 
societatea. Pe baza acestui plan 
unic național se poate asigura uni
rea eforturilor întregului popor — 
garanția sigură a dezvoltării în 
ritm tot mai înalt a patriei noas
tre. îmbinăm acest principiu cu 
măsurile de lărgire a drepturilor 
de inițiativă și hotărîre ale unități
lor teritorial-admlnistrative, eco
nomice și sociale. Creșterea spiri
tului de răspundere, a inițiativei 
în rezolvarea problemelor multiple 
ce se pun în fiecare județ, oraș, 
comună și unitate, pe baza planu
lui general de dezvoltare, consti
tuie o necesitate obiectivă a mer
sului nostru înainte. 

țelengă bine problemele, cerințele 
dezvoltării sociale, în stare să ac
ționeze competent și energic pen
tru soluționarea lor.

Trebuie să pornim în permanen
ță de la faplul că întreaga activi
tate se desfășoară sub conducerea 
partidului — forța politică condu
cătoare a societății noastre. Acest 
lucru trebuie să se reflecte, în mod 
practic, în toate sectoarele de acti
vitate. Nici un moment nu putem 
concepe ca vreun sector, de orice 
natură ar fi el, să nu-și desfășoare 
activitatea sub îndrumarea și con
ducerea nemijlocită a organelor 
de partid. Trebuie să acor
dăm, în continuare, atenție 
creșterii rolului conducător al 
partidului în toate sectoarele 
de activitate, îndrumării și con
ducerii permanente de către 
partid, de către organele sale con
ducătoare. a tuturor ministerelor 
și organelor centrale de stat. Desi
gur, pornind de la această con
cepție și precizare principială, în
scrisă, de altfel, în statutul parti
dului, este necesar să aducem o 
serie de precizări și delimitări cla
re asupra sarcinilor și răspunde
rilor diferitelor organe de stat. 
Trebuie înțeles că toți membrii de 
partid, atît cei din conducerea In
stituțiilor, cît și ceilalți lucrători 
din aparatul de stat, poartă răs
punderea directă pentru înfăp
tuirea hotărîrilor de partid. Ei tre
buie să răspundă și să prezinte 
dări de seamă în fața organelor de 
partid despre modul în care aplică 
hotărîrile de partid, legile statului 
în domeniul lor de activitate, des
pre modul în care reușesc să 
unească eforturile maselor largi 
populare în direcția stabilită de 
partid.

Pornind de la principiul condu
cerii de către partid a tuturor 
sectoarelor de activitate, trebuie să 
acordăm o foarte mare atenție evi
tării activităților paralele. In a- 
ceastă direcție au fost luate, încă 
de mai mult timp, o serie pe mă
suri, s-au stabilit o serie de deli
mitări între compartimente. Mai 
sînt însă paralelisme. Trebuie să 
mergem mai ferm pe linia parti
cipării directe, nemijlocite, a ca
drelor de partid de răspundere la 
conducerea și activitatea ministe
relor, a altor organe de stat, lichi- 
dînd organismele paralele. Viața 
demonstrează că măsurile pe care 
le-am luat în această direcție s-au 
dovedit juste, au dus la îmbună
tățirea muncii. Este necesar, deci, 
să mergem și mai ferm pe această 
cale. Cadrele de bază ale parti
dului, participînd direct la înfăp
tuirea hotărîrilor și legilor țării, 
își pot pune mai bine în valoare 
capacitatea de muncă în activita
tea practică, nu numai in emiterea 
de instrucțiuni și directive. Cunos- 
cînd bine problemele din sectoare
le în care își desfășoară activita
tea, ei vor putea aduce, totodată, 
o contribuție mai calificată la ac
tivitatea organelor de partid din 
care fac parte. Aceasta va duce, în 
ultimă instanță, la îmbunătățirea 
activității de partid, la creșterea 
capacității organelor de partid de 
a soluționa *în  mod corespunzător 
multiplele sarcini ce le stau în față.

E necesar să îmbinăm în mod 
armonios principiul centralismului 
cu lărgirea drepturilor de iniția
tivă și de acțiune ale organelor și 
organismelor de jos, aplicînd în 
mod ferm principiul centralismu
lui democratic. Acesta este princi
piul călăuzitor atît în activitatea 
partidului, cît și a statului nostru ; 
el dă garanția îmbinării într-o sin
gură direcție a tuturor eforturilor, 
a experienței și inițiativei de jos 
cu cea de sus, asigurării mersului 
hotărît înainte, întăririi ordinii, 
disciplinei, a unității de voință, de 
acțiune a statului, a întregului 
popor. (Aplauze prelungite).

Vorbind de rolul statului, tre
buie să înțelegem că acest rol nu 
se înfăptuiește de la sine, doar 
prin afirmarea lui teoretică. Este 
necesar să acționăm în mod con
cret, fiecare în domeniul său de 
activitate, pentru a asrgura în
făptuirea rolului statului. Depin
de de felul cum fiecare minister 
și instituție centrală, fiecare di
recție, fiecare lucrător din apara
tul central acționează pentru asi
gurarea înfăptuirii rolului statu
lui, aplfcînd neabătut hotărîrile 
de partid și legile țării. Rolul 
statulqi în societate depinde, pină 
la urmă, de felul în care cei che
mați să realizeze aceasta își înde
plinesc sarcinile în toate dome
niile de activitate. Aparatul cen
tral, întregul aparat de stat tre
buie să deservească în cît mai 
bune condiții organizarea ac
tivității economice și sociale, în 
numele oamenilor muncii, în nu
mele întregului popor. întregul 
aparat de stat — de sus pînă jos, 
de la președintele republicii fi 

pină I» ultimul lucrător — este în 
serviciul poporului, trebuie Râ 
servească permanent interesele 
societății 8001*311510,  Interesele ma
selor largi populare. Este necesar 
ca toți lucrătorii din aparatul de 
stat să acorde mal multă atenție 
problemelor care privesc bună
starea și ferlciroa maselor popu
lare. Trebuie avut permanent în 
vedere ca întregul aparat de stat 
să se afle sub controlul maselor 
largi populare, să răspundă in 
fața acestora de felul cum își des
fășoară activitatea. Subliniez a- 
cest lucru deoarece am impresia 
că unii lucrători d?n aparatul de 
stat mai sînt prizonierii mentali
tății că, pînă la urmă, masele 
populare sint. acelea care trebuie 
să se subordoneze aparatului de 
stat și funcționarilor, nu invers. 
Trebuie înțeles că principiile de
mocrației noastre socialrste — 
care constituie o latură fundamen
tală a societății noastre — por
nesc de la faptul că adevăratul 
stăpîn al destinelor țării este po
porul însuși, că el își construieș
te în mod conștient propriul său 
viitor, iar funcționarii, aparatul 
de stat de orice fel se află in 
serviciul poporului. Aceștia tre
buie să răspundă de activitatea 
lor In fața întregului popor 1 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Avem o diviziune socială a mun

Să așezăm întreaga organizare 
și activitate a organelor de stat 

pe baza legilor, să aducem claritate 
deplină în legislația socialistă!

Este necesar să acționăm pentru 
așezarea tot mai fermă a în
tregii organizări și activități pe 
baza legilor adoptate de Marea A- 
dunare Națională. Trebuie să re
ducem la strictul necesar hotărî
rile Consiliului de Miniștri, in
strucțiunile și circularele ministe
relor și instituțiilor centrale. Ace
lași lucru este, desigur, valabil și 
pentru consiliile județene și cele
lalte organe, cît și pentru centra
lele economice șl celelalte institu
ții de stat. La noi și-a făcut loc, 
la un moment dat, o mentalitate 
de nesocotire a legilor — împru
mutată din manuale, care mai 
au, din păcate, circulație și acum, 
și In care se spunea că socialis
mul, dictatura proletariatului „sînt 
neîngrădite de lege și nu trebuie 
să dea socoteală în fața legii". Nu 
se înțelegea insă că revoluția nu 
trebuia îngrădită de legile capita
lismului, de legile exploatării. Pe 
acestea dorește dictatura proleta
riatului să le înlăture, să le dis
trugă, așezînd la temelia societă
ții legi noi, care să asigure mani
festarea puterii oamenilor muncii, 
a clasei muncitoare, a țărănimii, a 
poporului. Aceste legi garantează 
apărarea proprietății obștești îm
potriva abuzurilor de orice fel, a 
acelora care încearcă să sustragă, 
sub o formă sau alta, o parte din 
averea comună a oamenilor mun
cii. Aceste legi garantează con
strucția socialismului și comunis
mului în țara noastră. Trebuie 
să pornim de la faptul că la 
baza întregii noastre activități 
trebuie să stea legi clare, ferme, 
care să reglementeze toate dome
niile de activitate. Fiecare, la lo
cul său. trebuie să răspundă pen
tru realizarea și aplicarea acestor 
legi. Sînt necesare măsuri pentru 
a aduce claritate deplină în legisla
ția noastră. Avem încă un număr 
mare de legi, de hotărîri de tot 
felul. Am luat un șir de măsuri, 
am elaborat o serie de legi chemate 
să concentreze, să aducă claritate 
în multe domenii de activitate. Au 
fost, în acest an, anulate 3 874 de 
acte normative, între care 125 legi 
și decrete, 965 de hotărîri ale Con
siliului de Miniștri, 2 784 de in
strucțiuni și ordine. în âcelași 
timp, au mai fost scoase din evi
dență încă 1 910 legi și hotărîri ce 
se găseau în unități și încurcau 
activitatea. Continuă însă să-și mai 
păstreze valabilitatea peste 3 000 de 
acte normative. Este clar că într-un 
asemenea noian de legi, hotărîri și 
instrucțiuni este greu oricărui di
rector, oricărui lucrător, oricît de 
temeinic ar fi pregătit, să se 
descurce. Cu atît mai mult cu cît, 
de multe ori, unele legi sau in
strucțiuni se contrazic ; în aseme
nea cazuri, fiecare ia din ele ceea 
ce-i convine, adică ceea ce îi poate 
aduce foloase mai multe sau îl face 
să răspundă cît mai puțin. (Ani
mație in sală, aplauze).

Iată de ce este necesar să grăbim 
concentrarea actelor normative, 
retragerea din circulație a miilor 
de hotărîri de tot felul, să punem 
ordine desăvîrșită — aceasta fiind 
o necesitate imperioasă pentru 
buna conducere a activității in 
toate sectoarele. Trebuie să pornim 
ferm de la faptul că normele ge
nerale pentru toate sectoarele vie
ții economice și sociale trebuie să 
fie stabilite numai prin lege ; 
instrucțiuni și hotărîri să fie adop
tate numai pentru chestiuni de 
strictă specialitate — într-un număr 
foarte redus și, dacă se poate, 
deloc. Aplicarea riguroasă a legilor 
este obligatorie pentru toate orga
nele de stat, pentru toți cetățenii 
țării. Nimănui nu-i este permis, nu 
ii va fi admis să încalce sau să se 

cii ; în cadrul acestei diviziuni, 
fiecare ocupă un anumit loc, în 
raport cu cerințele dezvoltării so
cietății. Dar nimeni nu trebuie 
sfi-șl închipuie că, odată ajuns in
tr-un loc sau altul, poate face ce 
vrea, este acolo veșnic și nu tre
buie 8ă dea nimănui seama de 
ceea ce face. Dimpotrivă, trebuie 
înțeles faptul că, în cadrul dfvM- 
ziunii muncii, în raport cu pregă
tirea sa, flecare are răspunderea 
de a acționa pentru înfăptuirea 
politicii generale de dezvoltare a 
țării. Toți răspund In fața poporu-, 
lui — conducătorul de fapt al în
tregii noastre societăți. In fața lui 
trebuie să răspundem permanent, 

•în fața lui trebuie să dea fiecare 
socoteală. (Aplauze puternice). Iată 
de ce este necesar să acordăm 
mai multă atenție atragerii oame
nilor muncii, a maselor populare 
la dezbaterea în organele de con
ducere a problemelor ce privesc 
dezvoltarea societății noastre, a 
problemelor politicii interne și ex
terne a partidului. De altfel, 
faptul că, în ultimii ani, am în
cetățenit această practică și mer
gem ferm în această direcție ex
plică succesele pe care le avem, 
unitatea întregului popor în jurul 
partidului, hotărîrea cu care po
porul înfăptuiește politica internă 
și externă a partidului și statului. 
(Aplauze puternice).

sustragă de la respectarea legilor. 
Trebuie să stabilim cu toată fer
mitatea, prin lege, că hotărîrile nu 
pot fi luate decît de președintele 
Consiliului de Miniștri, iar instruc
țiunile și circularele — atunci cînd 
apare necesar, în conformitate cu 
legile țării — nu pot fi date decît 
de către miniștri sau conducătorii 
instituțiilor centrale după ce, în 
prealabil, au fost discutate în con
siliile de conducere colectivă. Ni
meni altcineva nu trebuie să 
mai aibă dreptul să mai dea 
instrucțiuni șf circulare !

Este necesară perfecționarea în 
continuare a aparatului de stat, în 
sensul înlăturării unor paralelis
me atît din cadrul aceluiași minis
ter, cît și între ministere și alte 
organe centrale. Aceasta presupu
ne precizarea clară a atribuții
lor și răspunderilor, treeîndu-se pe 
seama unui singur organism cen
tral, iar, în cadrul ministerului, a 
unei singure direcții răspunderile 
pentru o anumită activitate. As
tăzi, în ministere, de același lucru 
răspund mai multe direcții ; fieca
re are cîte o părticică, îneît nu mal 
știi, pînă la urmă, cine trebuie sa 
hotărască. Acest lucru este valabil 
și în cadrul general al statului, 
deoarece o serie de atribuții se 
află atît la un minister, cît și la 
altul, atît la un organ central, cît 
și la altul. In aceste condiții, fie
care arată cu degetul spre celălalt, 
dar hotărîrile, măsurile de rezolva
re a problemelor întîrzie. In acest 
sens trebuie să revedem, în cel 
mai scurt timp, atribuțiile, sarcini
le diferitelor ministere și organe 
centrale, punînd ordine, înlăturînd 
paralelismul. In cadrul ministere
lor se lucrează la unele regula
mente de funcționare chemate să 
ajute la precizarea atribuțiilor și 
eliminarea paralelismelor. Este ne
cesar ca conducătorii ministerelor 
și celorlalte instituții centrale să 
acționeze ei înșiși pentru introdu
cerea cît mai rapidă a deDlinei 
ordini în această direcție. Pentru 
a realiza o conducere eficientă, 
trebuie să stabilim răspunderi cla
re. unice și să asigurăm înfăptui
rea lor în mod operativ.

Pornind de la numărul mare de 
instrucțiuni și ordine la care m-am 
referit, apare necesar să trecem 
rapid, încă în lunile următoare, la 
lichidarea acestei stări de lucruri. 
Desigur, trebuie să începem prin a 
pune mai multă ordine în eviden
ță, prin a simplifica evidența. Deși 
s-a făcut ceva în acest domeniu, 
sîntem încă la început. Să trecem, 
încă din luna mai, la interzicerea 
instrucțiunilor și ordinelor în spi
ritul arătat. Totodată, să reducem 
cu cel puțin 50 la sută, începînd 
din mai, cantitatea de hîrtie alo
cată ministerelor, instituțiilor și 
întreprinderilor pentru această fo
losință. Spun cel puțin, pentru că 
va trebui să facem mai mult în 
această privință. Această hîrtie să 
fie trecută în rezerva de plan, 
redueîndu-se, în mod corespunză
tor, importul. Desigur, mă refer 
acum la hîrtia de birou. Va fi însă 
necesar să analizăm și situația 
hirtiei pentru publicații, să trecem 
la reducerea publicațiilor tipărite 
de ministere — multe inutile. Și în 
această privință vom merge pe 
aceeași cale. Trebuie să punem 
accentul principal în activitatea 
aparatului nostru central nu 
pe întocmirea de instrucțiuni, 
ordine și directive, ci pe activita
tea practică, pe îndrumarea direc
tă a întreprinderilor, acordînd a- 
jutor concret în soluționarea pro
blemelor ce se ridică în aceste 
unități.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Sarcinile ministerelor în elaborarea

planului, in îmbunătățirea cooperării 
în producție, în dezvoltarea colaborării 

economice internaționale

respectiv, 
mergem 
detalia- 

dea so-

Trebuie să întărim mai mult 
răspunderea conducerilor ministe
relor în întocmirea planurilor con
crete. Consiliul de conducere al 
ministerului poartă răspunderea 
pentru prevederile din plan — el 
nu trebuie să arate spre Comitetul 
de Planificare. Planul fiecărui mi
nister trebuie să poarte semnătura 
și să fie întocmit sub răspunderea 
conducerii ministerului 
Aceasta presupune să 
la o planificare mai 
tă. Planul trebuie să 
Iuții pentru toate problemele. 
Să-și găsească rezolvarea in 
plan nu numai ci ți va parametri 
generali ce se pot ușor realiza prin 
mișcarea cifrelor. Planul trebuie 
să asigure o bună corelare a capa
cităților de producție, a probleme
lor cooperării, ale aprovizionării 
tehnico-materiale. asigurarea prac- 
t că a tuturor condițiilor de în
deplinire a planului. Conducerile 
ministerelor poartă întreaga răs
pundere pentru întocmirea pro
gramului de aprovizionare și asi
gurarea bunei aprovizionări.

Planul trebuie să ofere soluții 
nu numai pentru cîteva materii 
prime, ci chiar pentru ultima pie
să. pentru ultimul șurub. Din fi
șele, din documentația planului 
trebuie să reiasă cine produce, de 
unde vor fi asigurate mijloacele 
necesare realizării produsului 
complet. Trebuie să punem capăt 
practicii întocmirii planului de a- 
provizionare valoric. Nu trebuie 
să se mai ajungă în situația de a 
se constata — așa cum s-a întîm
plat anul acesta chiar în ianua
rie — că nu s-au soluționat con
cret problemele de care depinde 
bunul mers al producției. Este 
greșit să se creadă că, fâcînd un 
plan abstract, se simplifică ceva ; 
avem nevoie de un plan detaliat, 
care să asigure de la început so
luționarea tuturor problemelor. 
Aceasta va simplifica de zece ori 
activitatea de realizare a planului.

Trebuie să se acorde mai mare 
atenție cooperării în producție în
tre întreprinderi, centrale și minis
tere. In fond, planul nu trebuie 
luat în considerație dacă nu asi
gură o bună cooperare, dacă nu 
este pus de acord între întreprin
deri, între centrale, intre ministere. 
Am mai spus și vreau să repet : 
planul nu este un cadru general, 
el este o obligație pentru toate 
întreprinderile. Nimeni nu se poa
te ascunde în dosul unor contracte 
economice, pentru a justifica neîn- 
deplinirea obligațiilor stabilite prin 
plan. De aceea, conducerile minis
terelor sînt obligate ca, în procesul 
de elaborare a planului, să clari
fice toate problemele cooperării, 
să nu lase nesoluționată nici o 
cerință a producției. Unii tovarăși 
cred că și-au ușurat sarcina la 
întocmirea planului dacă prevăd 
lucruri la modul general, fără să 
stabilească mijloacele concrete de 
soluționare a sarcinilor. Reali
zarea unei bune corelări a acestor 
probleme este o latură 
planului, a conducerii 
economice.

O altă problemă de 
deosebită a activității noastre este 
aceea a relațiilor economice in
ternaționale. Trebuie să aplicăm 
cu mai multă fermitate prevederile 
legii potrivit căreia fiecare minis
ter poartă răspunderea deplină 
pentru realizarea sarcinilor de co
laborare internațională, atît în ce 
privește exportul și importul, cît 
și cooperarea în producție. Cred 
că pentru toți lucrătorii din apara
tul central, pentru toți oamenii 
muncii este clar că dezvoltarea în 
ritm intens a țării noastre presu
pune o largă colaborare internațio
nală cu țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate sta
tele lumii, inclusiv cu statele ca
pitaliste dezvoltate, în cadrul di
viziunii generale a muncii, pe baza 
deplinei egalități, a respectului 
fiecăruia și avantajului reciproc. 
Fără o participare activă la divi
ziunea internațională a muncii, 
fără o largă cooperare internațio
nală nu se poate asigura dez
voltarea în ritm intens a țării 
noastre, nu se poate ridica nivelul 
de trai material și spiritual al po
porului ! Relațiile economice in
ternaționale constituie un factor 
determinant pentru dezvoltarea cu 
succes a țării noastre. De la acest 
adevăr, de la această realitate tre
buie să pornim cu toții atunci cînd 
analizăm problemele colaborării 
economice externe.

Din păcate, încă multe minis
tere tratează superficial, fără 
suficientă răspundere, aceas
tă latură a activității noastre. 
Același lucru este valabil și pen
tru centrale, pentru întreprinderi. 
Mulți își închipuie — așa cum s-a 
menționat, de altfel, și astăzi aici 
— că datoria lor se limitează la 
a cere valută pentru import. Ei 
nu-și pun problema că, în primul 
rînd. trebuie să realizeze această 
valută și apoi să propună ce să 
importe. Tovarășii din Ministerul 
Comerțului Exterior trebuie să în
țeleagă bine că a vorbi de răspun
derea ministerelor, a centralelor și 
întreprinderilor nu înseamnă a di
minua cu nimic răspunderea Mi
nisterului Comerțului Exterior, 
care este organul unic al * aiului 
nostru pentru înfăptuirea relațiilor 
economice externe, inclusiv pentru

esențială a 
activității

importanță

realizarea cooperării Internaționa
le. El trebuie să acționeze cu mai 
multă fermitate, ajutînd celelalte 
ministere și colaborind cu ele pen
tru soluționarea cît mai corespun
zătoare a problemelor multiple pe 
care le ridică comerțul exterior și 
cooperarea internațională. Am re
alizat. după cum știți, în ultimul 
timp o serie de acorduri și înțele
geri de cooperare în producție cu 
diferite țări. Vbm extinde aceste 
activități în viitor. în ansamblul 
relațiilor economice, acordurile și 
înțelegerile de cooperare în pro
ducție vor căpăta o pondere tot 
mai mare. Trebuie înțeles că a- 
ceastâ activitate constituie un ca
pitol distinct al planului fiecărui 
minister, care cere să fie urmărit 
la fel cum se urmărește planul de 
producție dintr-un sector sau al
tul. Trebuie urmărită realizarea 
cooperării, precum și activitatea 
întreprinderilor realizate prin coo
perare, atit în țară cît și în străi
nătate. Prin organismul creat re
cent, Ministerul Comerțului Exte
rior trebuie să asigure conducerea 
și îndrumarea unitară a acestei 
activități.

Răspunderi importante au în 
planificarea activității economice 
și organele de sinteză — planifi
carea, finanțele. Ele sînt de sin
teză în sensul că unesc planurile 
departamentale într-un plan unic, 
dar ele poartă aceeași răspundere 
pentru buna întocmire și realizare 
a planurilor de producție, a pla
nului financiar, pentru activitatea 
de planificare și activitatea finan
ciară. Menționez acest lucru pen
tru că se pare că mulți au înțeles, 
în trecut, că sinteză înseamnă mai 
puțină activitate practică de pla
nificare și de conducere a econo
miei, mai puțină activitate con
cretă de asigurare a bunei func
ționări a aparatului financiar. A- 
vem legi clare în această privință. 
Vreau, totuși, să subliniez răspun
derea pe care o au aceste orga
nisme. Să nu se înțeleagă câ, dacă 
am insistat asupra răspunderii mi
nisterelor economice, organele de 
sinteză pot sta liniștite, răspunde
rea lor se diminuează. Dimpotrivă, 
ele trebuie să lucreze permanent, 
zi de zi, cu ministerele, să Ie ajute 
la întocmirea planurilor, să solu
ționeze, pe parcursul 
planurilor, diferitele 
de corelare între

elaborării 
probleme 
ministere, 

problemele de ansamblu care pri
vesc întreaga economie. Atunci 
cind un minister a terminat cu 
întocmirea planului, el trebuie să 
aibă garanția că în celelalte ra
muri și sectoare își găsesc solu
ționare problemele de 
de planul său. Rolul 
nator îl are C.S.P.-ul, 
nanciară Ministerul 
iar pe linia forței de muncă —

care depin
de coordo- 
pe linie fi
de Finanțe,

și financiare
S-a vorbit aici de problema in

vestițiilor, a eficienței economice. 
Și în acest domeniu avem neajun
suri serioase. Aș dori să clarificăm 
cîteva probleme care mi se par de 
mare importanță pentru activita
tea noastră viitoare. în ultimii doi- 
trei ani, am acordat drepturi foar
te largi ministerelor, întreprinde
rilor, de a angaja cheltuieli — 
pînă la 70 de milioane — desigur, 
cu aprobarea Băncii de Investiții 
și cu îndeplinirea altor condiții. 
Numai că e greu să pretinzi băncii 
să știe cît de necesară este o dez
voltare sau o investiție. Ca să 
meargă treaba mai operativ, unii 
au împărțit investiția pe mai mul
te unități, au fracționat-o. Se vede 
că împărțirea o știu bine. (Anima
ție). O investiție, care este un tot, a 
fost împărțită în cîteva secții și 
s-a început investiția pe secții, pe 
fracțiuni. în fond, s-au angajat in
vestiții mari fără un control și o 
justificare temeinică. Așa au apă
rut dezvoltări nejustificate, așa 
s-au construit clădiri pentru bi
rouri, risipindu-se fonduri în de
trimentul dotării cu mașini și uti
laje, hotărîtoare pentru producție. 
Am luat măsurile necesare pentru 
a opri aceste tendințe. Unii au in
terpretat aceasta ca o restrîngere 
a drepturilor. Să fim bine înțeleși ! 
Nimeni nu are dreptul să cheltu
iască un leu fără o aprobare spe
cială în această direcție ! Nimeni 
nu poate pretinde să aibă dreptul 
de a angaja cheltuirea mijloacelor 
materiale și financiare ale societă
ții așa cum dorește el ! Fiecare 
poate angaja, fără nici o aproba
re, cheltuirea mijloacelor persona
le. Aceasta este treaba lui, ține de 
relațiile în familie. Dar a conside
ra că dezvoltarea drepturilor mer
ge pînă la angajarea unor chel- 
t-iieli pe seama statului înseamnă 
a face o mare greșeală — care, de 
altfel, s-a făcut la un moment dat, 
răsfrîngîndu-se negativ asupra dez
voltării societății noastre. To-

Ministerul InvAțAmîntulul șl 
nStcrul Muncii — căruia îl 
ce să se numească organ de 
teză în sensul de a răspunde 
puțin de asigurarea pregătirii 

muncă. (Animație). Sînt ne- 
clarificări pentru ca fiecn- 
ștle mai bine de ce rns- 
și ce datorie are de înde-
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Am
în cercetarea științifica și intro
ducerea tehnicii noi. Prin crearea 
institutelor centrale, a C.N.Ș.T.- 
ului, prin existența unor direcții 
tehnice în ministere, dispunem de 
organismele corespunzătoare pentru 
soluționarea în bune condiții a 
acestor probleme. Răspunderea o 
au direct conducerile ministerelor. 
Nimeni nu trebuie să arate sure 
C.N.Ș.T. sau mai știu eu unde ; 
fiecare. In domeniul său de ac
tivitate, să asigure ca cercetarea 
științifică să răspundă cerințelor 
planului de producție, să asigure 
folosirea raptâă a rezultatelor 
cercetării proprii, a licențelor, ri
dicarea nivelului tehnic al pro
ducției. La întocmirea planului, 
aceasta trebuie să constituie a 
preocupare de prim ordin a mi
nisterelor. Pentru înfăptuirea a- 
cestor sarcini poartă răspunderea 
ministerul, conducerea sa, consi
liul de conducere. Sînt și în a- 
ceastă privință unele lucruri 
clarificat. -- - 
stitutelor 
crească mai mult rolul lor în 
ordonarea, în cadrul ministerului 
respectiv, a problemelor cercetării 
și introducerii tehnicii noi. Aces
te probleme nu trebuie să mai 
rămînă în atribuția direcției teh
nice, care se ocupă mai mult de 
latura administrativă, decît de 
latura tehnică a producției. Să 
pornim de la necesitatea ca insti
tutul central, consiliul de condu
cere al acestuia să fie forul teli- 
nico-științific chemat să răspun
dă atît de cercetare, cît și de în
noirea și perfecționarea produc
ției și tehnicii în sectoarele res
pective. Ele să dezbată proble
mele, cu participarea celor mai 
buni specialiști din departamen
tul respectiv și din învățămînt. 
Să unim toate aceste forțe pen
tru a da posibilitate soluționării 
la un nivel corespunzător a pro
blemelor tot mai1 complexe ce se 
pun in acest domeniu. Direcția 
tehnică să ajute întreprinderile, 
jos, în Înfăptuirea acestor măsuri. 
La rindul său. Consiliul Național 
al Cercetării și Tehnologiei trebuie 
să asigure, pe planul științei și 
tehnfcii, ceea ce realizează plani
ficarea pe planul întregii economii: 
o bună corelare între diferite sec
toare și departamente a probleme
lor de cercetare, a introducerii 
tehnicii. Dacă avem de soluționat 
ceva în metalurgie, și este necesar 
ca și chimia să contribuie la 
aceasta, C.N.Ș.T.-ul să asigure co
ordonarea astfel ca toate sectoare
le să soluționeze în același timp 
problemele. Altfel, cineva poate 
veni să spună că a descoperit lu
cruri deosebite, minuni chiar, și că 
nu le poate realiza din cauza cu- 
tărui sau cutărui minister. C.N.Ș.T.- 
ul trebuie să-și , asume cu 
multă răspundere sarcinile 
revin și să acționeze cu mai multă 
fermitate.

menționat uncie neajunsuri

mai 
ce-i

ale statului!
tul trebuie să fie cuprins în plan ! 
Orice investiție, fie și de o mie de 
lei, orice dezvoltare trebuie cu
prinsă în plan ! La întocmirea pla
nului trebuie să se justifice de ce 
este necesară investiția. Să se sta
bilească prin plan tehnologia, ma
șinile ce se vor introduce. După 
obținerea aprobărilor necesare, 
conducerile ministerelor, centralele, 
întreprinderile au răspunderea de
plină, au toată inițiativa, toată 
autonomia să organizeze munca 
pentru realizarea planului în cele 
mai bune condiții.

îmi pare rău că n-am adus cu 
mine un document — este adevă
rat, destul de voluminos — din care 
reiese cum se întocmea bugetul de 
stat înainte de război, cît de strict 
era atunci bugetul de stat. El era 
aprobat de parlament sau prin de
cret cînd nu a existat parlamentul, 
în buget se stabilea pînă și ultimul 
leu ce putea fi cheltuit, precizîn- 
du-se și pentru ce. în buget apărea 
nomenclatura tuturor funcționari
lor ministerelor, de la ministru și 
pînă la portar. Nimeni nu putea, 
în cursul anului, angaja mai mulți 
funcționari sau acorda grade mai 
mari decît se prevedea în lege. 
Unii tovarăși vor spune, poate : 
asta este birocratism. Nu, tovarăși! 
Aceasta este ordine. Nu putem 
menține situația care a existat la 
noi, cînd fiecare cerea fond de sa
lariu și în limita acestuia putea 
acorda grade și angaja noi sala- 
riați. Așa am ajuns la creșterea 
personalului. Așa s-a ajuns în 
unele ministere să se încadreze toți 
funcționarii la treapta de sus. 
Ne-am pomenit Ia un moment dat, 
în C.S.P., numai cu inspectori-șefi. 
Așa s-a întîmplat și în alte mi
nistere, în unele institute de pro
iectare și cercetare. Trebuie să în
țelegem că este necesar să punem 
și în această privință ordine de- 
săvîrșită. Odată cu aprobarea pla
nului se aprobă și forța de muncă, 
personalul, pe grade. Acesta nu 

este birocratism, cl o necesitate a 
conducerii în spiritul ordinii șl 
disciplinei, nu al anarhiei. Același 
lucru e valabil pentru Investiții, 
pentru cheltuieli de dotări și așa 
mal departe. Se dădea în trecut o 
sumă pentru dotare șl flecare mi
nister schimba anual birourile, 
scaunele, canapelele. Se credea că, 
cu cît sînt birourile mai mari și 
mai luxoase, cu atît ministrul sau 
adjunctul de ministru este mal cn- 
pabil, are prestigiu mai mare. După 
cît se spune, din acest punct de 
vedere Ministerul Transporturilor 
pare să ocupe primul loc. (Ani
mație).

De ce mă refer la toate acestea ? 
Pentru că este necesar să punem 
ordine în cheltuielile materiale, să 
punem capăt risipei sub orice 
formă. Să înțelegem că nu mai tre
buie să lăsăm nici un fel de portiță 
prin care să se risipească mijloa
cele materiale și financiare ale 
statului. Trebuie să asigurăm o 
strictă evidență, cheltuirea fondu
rilor în conformitate cu programul 
de dezvoltare generală a țării. 
Numai astfel vom putea asigura 
ridicarea rapidă a nivelului de trai 
al tuturor oamenilor muncii. (A- 
plauze puternice).

Aceasta presupune să elaborăm 
rapid norme și normative clare, 
de care să se țină seama cînd se 
întocmește planul. Trebuie să 
existe un caiet de norme și norma
tive — inclusiv financiare. Acest 
lucru trebuie să-1 realizăm și în 
construcții, în investiții, peste tot.

Trebuie să trecem rapid la în
făptuirea programului de speciali
zare și profilare ; să trecem la ti
pizarea rapidă a producției. S-a 
început ceva în această privință 
acum un an. S-a realizat o re
ducere de la 30 000 de sortimente 
și tipodimensiuni de metale, la 
7 000. Tot au mai rămas însă multe. 
Dar reducerea de la 30 000 de 
sortimente și tipodimensiuni de 
metal, cîte circulau în economia 
noastră, la 7 000 constituie un 
salt. Trebuie să mergem mai de
parte. Cum putem admite ca la 
producția noastră să avem 7 000 de 
sortimente și tipodimensiuni ? Ce 
fel de producție metalurgică putem 
face astfel ? Cum putem realiza 
importul ? Noi importăm și o tonă 
și 100 kg de metal. Cum concordă 
aceasta cu economia planifica
tă ? Lăsăm treburile la fantezia 
fiecărui proiectant. Unii, care în 
viața lor n-au văzut mașina pe 
care sînt puși s-o proiecteze — 
pentru că au fost luați direct din 
facultate și trimiși in institut — 
spun că au citit într-o revistă că 
pentru produsul respectiv le tre
buie un anumit metal. Dacă îi 
întrebi ce caracteristici are acest 
metal, se uită nedumeriți că li se 
pune o asemenea întrebare. (A- 
plauze). Nu vreau să jignesc 
pe nimeni, dar trebuie să înțele
gem că nu se poate conduce o e- 
conomie planificată, și, de altfel, 
nu numai planificată, fără o ti
pizare clară a materialelor, a a- 
paraturii de măsură și control, a 
sistemelor de automatizare. Avem 
sute de feluri de aparate de mă
sură și control. Cum putem asigura 
producerea în țară a acestei di
versități de aparate, cum putem 
repara această aparatură, cum 
putem pregăti cadrele care să o 
cunoască ? Sîntem la începutul 
introducerii automatizării și avem 
deja zeci de sisteme de au
tomatizare. Cum putem asigura 
buna funcționare a acestora ? 
Trebuie înțeles că soluționarea 
problemei tipizării materialelor, 
a tuturor pieselor, a mașinilor 
constituie o necesitate imperioasă. 
Proiectantul trebuie să asigure 
produsul necesar instalației reali
zate în România.

Este necesar să tipizăm instala
țiile, mașinile, utilajele, să nu mai 
admitem nici un fel de evaziune, 
nici un fel de gîndire poetică în 
domeniul economiei. Proiectantul 
trebuie să consulte normele exis
tente și caietele de sarcini, iar a- 
tunci cînd proiectează să se docu
menteze asupra a ceea ce se pro
duce în țară și numai apoi să se 
gîndească la import. Dacă apare o 
necesitate deosebită, el trebuie să 
obțină aprobarea, nu de la minis
ter, ci de la cei care au aprobat 
proiectul, l-au normat și tipizat. 
Asemenea ordine trebuie să in
troducem dacă vrem să facem cu 
adevărat o economie planificată, 
eficientă, rațională. Aparatul cen
tral trebuie să elaboreze, îm
preună cu cadrele de cercetare, cu 
specialiștii, norme șl tipizări pe 
care să le supună aprobării orga
nelor respective.

S-a vorbit aici despre organi
zarea unitară a activității de con
ducere și informatică. Este adevă
rat că avem un program, am for
mat și un institut, am construit 
în cîteva județe chiar și clădiri, 
dar n-aș putea să mă declar deloc 
mulțumit cu felul în care se reali
zează programul stabilit. Aceasta 
nu atît din cauza ministerului care 
construiește calculatoarele și apa
ratura anexă necesară, deși și el 
trebuie criticat, cît mai ales din 
vina institutului, a celor puși să 
execute programul și cărora li s-a 
trasat sarcina să treacă la organi
zarea unitară a sistemului cu mij
loacele mecanice pe care le avem. 
In această privință nu s-a reali
zat aproape nimic. Nu este sufi
cient să avem calculatoare. Sar
cina principală este să trecem la 
organizarea pe bază nouă, centra
lizată, începînd de la întreprin
dere, a întregului sistem de 
evidență. Elaborarea unui sistem 
unic de prelucrare a datelor este 
o condiție obligatorie pentru folo
sirea calculatorului și a celorlalte 
mașini de calcul ; acest lucru nu 
s-a realizat în bune condiții. To
varășul care a vorbit aici, de Ia 
arest institut, a uitat tocmai a- 
ceastă problemă esențială. Este 
necesar să punem rapid ordine și 
în acest domeniu de activitate. 

Folosind mijloacele pe care le 
avem, cu o bună organizare, vom 
simplifica munca, vom înlătura 
multe paralelisme din evidența 
noastră, vom reduce circulația 
hîrtlilor.

în general, am stabilit multe 
lucruri bune în mai toate dorhenil- 
le, dar nu acționăm cu destulă ho- 
tărîre pentru a le transpune în 
viață. Chiar în domeniul organiză
rii — avem și un consiliu al or

Necesitatea mai bunei repartizări 
a cadrelor, a reciclării și rotirii 

lor periodice
Sînt și multe probleme legate de 

felul în care folosim și repartizăm 
cadrele în diferite domenii de ac
tivitate. In mod deosebit doresc 
să atrag atenția asupra unei mai 
bune folosiri a cadrelor tehnice. 
Chiar o privire destul de sumară 
asupra situației de astăzi din mi
nistere arată că o parte însemna
tă a cadrelor tehnice sînt folosite 
în activități periferice, de birou, 
nu în activitatea tehnică. Proble
ma centrală a dezvoltării noastre 
industriale este dezvoltarea rapidă 
a tehnicii, ridicarea nivelului cali
tativ al producției. De aceea, este 
necesar să trecem rapid la scoa
terea din birouri și din activitatea 
administrativă a cadrelor tehnice, 
deplasîndu-le în sectoarele tehnice, 
în sectoarele de concepție, de cer
cetare, de proiectare, acolo unde 
este necesar. Multe ministere se 
plîng că au greutăți în proiectare, 
dar în aceleași ministere se gă
sesc zeci de tehnicieni buni — 
unii avînd o experiență mai mare 
decît cei ce lucrează în proiectare 
— care fac munci de birou. Este 
necesar ca Inginerii să înțeleagă că 
au învățat nu pentru a mînui 
hîrtiile, pentru a face rapoarte și 
statistici, ci pentru a construi ma
șini, utilaje, pentru a contribui la 
dezvoltarea tehnicii în România. 
Ei trebuie să lupte pentru a trece 
la această activitate. (Aplauze pu
ternice).

în aparatul central trebuie să 
aplicăm cu mai multă fermitate 
prevederile legii, atît cu privire la 
reciclare, cît și cu privire la ro
tirea periodică a cadrelor. Dacă un

Să fie intensificată activitatea 
organizațiilor de partid, să se asigure 

participarea activului din ministere 
Ia întreaga muncă politică 

a partidului nostru!
Este necesar să avem în vedere 

ridicarea nivelului politic și ideolo
gic al cadrelor din aparatul de stat. 
Asistăm în unele sectoare la o teh
nicizare, chiar la o funcționarizare 
a aparatului, ceea ce, fără îndoială, 
nu poate să nu aibă repercusiuni 
negative. Dacă am vorbi pe bază 
de statistici, ne-am putea declara 
mulțumiți cu situația din aparatul 
central, am putea spune că munca 
politico-educativă este bună. Avem, 
din totalul de 17 000 persoane 
existente în aparatul de stat cen
tral, aproape 10 000 membri de 
partid, adică 60 la sută din totalul 
personalului. Dar analizînd cum 
își desfășoară activitatea organiza
țiile de partid din aceste ministere, 
trebuie să spunem că nu putem 
fi pe deplin mulțumiți. Am luat, 
e drept, un șir de măsuri. Am nu
mit și instructori ai Comitetului 
Central care să ajute munca de 
partid în ministere. Dar, cu toate 
acestea, nu se poate spune că or
ganizațiile de partid, cu un număr 
așa de mare de membri, își înde
plinesc cum trebuie rolul. De alt
fel, lipsurile de care am vorbit 
aici nu pot fi socotite în afara 
răspunderii comuniștilor, a orga
nizațiilor de partid. Este de înțe
les că atît realizările, succesele, cît 
și neajunsurile aparțin și organi
zațiilor de partid. Dacă toate or
ganizațiile noastre de partid și-ar 
fi înțeles mai bine rolul și sarci
nile pe care le au, dacă ar fi ac
ționat cu mai multă exigență, 
multe din aceste neajunsuri nu 
s-ar mai fi manifestat.

Este o realitate că nu peste tot 
organizațiile de partid dezbat în 
mod exigent problemele de bază 
ale activității ministerelor. Ele nu 
acționează suficient pentru a in
fluența membrii de partid în îm
bunătățirea activității lor, nu trag 
la răspundere în mod ferm pe co
muniști pentru felul cum își în
deplinesc sarcinile. Trebuie să ac
ționăm pentru îmbunătățirea acti
vității și a vieții de partid, pentru 
creșterea rolului organizațiilor și 
al comuniștilor în munca de per
fecționare a activității ministere
lor, a tuturor organismelor centra
le. Este necesar să plecăm de la 
prevederile statutare ! Nu lipsa 
dreptului de control — cum a spus 
aici un secretar de sector — îm
piedică organizațiile de partid 
să-și îndeplinească atribuțiile ! Ele 
au destule drepturi de a organiza 
comuniștii, pe toți oamenii muncii, 
întregul personal din minister în 
îndeplinirea hotărîrilor de partid, 
în aplicarea legilor, în lupta îm
potriva birocratismului, a risipei șl 
tuturor neajunsurilor de care am 
vorbit aici. Organizațiile de partid 
au în această direcție drepturi ne
limitate. Problema care se pune 
este de a lua măsuri ca organiza

ganizării — problemele nu sînt 
urmărite șl duse pînă la capăt. 
Ceea ce se cere este să trecem la 
înfăptuirea neabătută a hotărîrllor, 
a legilor țării, pentru a ridica ni
velul întregii noastre activități. 
Sînt lucruri esențiale pe care tre
buie să le rezolvăm pentru a asi
gura perfecționarea conducerii, ri
dicarea ei la nivelul cerințelor ac
tuale ale dezvoltării activității so
ciale.

inginer va sta 10 ani într-o func
ție administrativă, chiar de plani
ficare, va înceta de a mpi fi ingi
ner. O știți cu toții foarte bine. 
Dezvoltarea rapidă, în ritm intens, 
a tehnicii și științei reclamă, după 
aprecieri generale, o împrospătare 
a cunoștințelor la 4-5 ani. Cine 
mai vine cu pretenția că este spe
cialist pentru că, acum 10 sau 15 
ani, a învățat politehnica sau agro
nomia, iar de atunci nu a mai lu
crat în domeniul respectiv, trebuie 
să i se spună că de fapt a încetat 
de a mai fi specialist. Are diplomă, 
dar nu mai poate exercita specia
litatea respectivă. Trebuie să spu
nem lucrurilor pe nume. Trebuie 
să fim atenți ca toate cadrele 
noastre de specialiști, din toate do
meniile, să nu se rupă de produc
ție, de viață, ci să fie permanent 
în legătură strînsă cu ea. Recicla
rea și rotirea periodică a cadrelor, 
trecerea lor în activitatea produc
tivă sînt obligatorii și folositoare 
nu numai pentru cadrele respec
tive, dar și pentru ridicarea nive
lului general al activității de con
ducere din minister. împrospătarea 
cadrelor tehnice dintr-un minister 
este o necesitate pentru a realiza 
activitatea de conducere econo
mică. In general, ridicarea nivelu
lui de cunoștințe tehnice, științi
fice, profesionale trebuie să stea 
mai mult în atenția noastră, a tu
turor, a conducerilor ministerelor 
și. desigur, a Ministerului învăță- 
mîntului, care are prin lege răs
punderi în această privință. Dar 
fiecare minister trebuie să poarte 
răspunderea nemijlocită.

țiile de partid să-și îndeplinească 
hotărîrile, ca viața de partid să se 
desfășoare la nivelul cerințelor, al 
sarcinilor puse de Comitetul Cen
tral al partidului. Fiecare organi
zație de partid trebuie să fie o 
forță dinamică în lupta împotriva 
neajunsurilor, pentru ridicarea ni
velului activității în toate sectoa
rele. Să facem în așa fel îneît'fie
care comunist să fie un exemplu 
de felul în care își îndeplinește 
îndatoririle. Pînă la urmă, rolul de 
forță conducătoare a partidului 
— așa cum am mai menționat și 
altădată — nu e o lozincă abstrac
tă, el se realizează prin felul în 
care fiecare organizație de partid, 
fiecare comunist își îndeplinește 
sarcinile și răspunderile încredin
țate. Nu s-ar putea spune că în 
aparatul nostru de stat sînt puțini 
comuniști cu sarcini de răspundere 
care pot influența nemijlocit ac
tivitatea ! Mai mult, fiecare co
munist, indiferent ce sarcină 
și ce loc ocupă în produc
ție, are aceeași răspundere și 
trebuie să acționeze pentru îm
bunătățirea activității întregii 
organizații, a întregii institu
ții în care își desfășoară activi
tatea. în această direcție se hn- 
pune ca și Comitetul municipal de 
partid București, comitetele de 
sectoare să exercite o conducere 
mal exigentă asupra vieții de 
partid din ministere.

Este necesar, de asemenea, să 
luăm măsuri speciale în activita
tea politică, ideologică, de ridica
re a nivelului ideologic al cadre
lor, al comuniștilor din aparatul 
central. In general, este necesar 
să ne gîndim la o participare ma^ 
activă a activiștilor de partid, a 
comuniștilor din aparatul central 
la activitatea politică, nu numai 
în minister, ci și în afara minis
terului. Trebuie să spunem că, in 
această privință, lucrurile nu ne 
pot mulțumi. Avem mii de acti
viști buni în ministere care parti
cipă foarte puțin — sau deloc — 
la activitatea politico-ideologicâ. 
Trebuie să trecem hqtărît la an
trenarea efectivă în activitatea 
politico-ldeologică a tuturor ca
drelor din ministere, începînd cu 
miniștri, sau, dacă vreți, începînd 
cu primul ministru. Toți trebuie 
să înțeleagă că, în calitate de 
comuniști, trebuie să participe 
efectiv la viața politică, organiza
torică, ideologică a partidului, a- 
colo unde este necesar — inclusiv 
in cartiere, în întreprinderi', la 
sate, în comune. Cu o asemenea 
forță, trebuie să obținem rapid 
nu numai îmbunătățirea activită
ții în ministere, dar și îmbunătă
țirea generală a activității politi- 
co-ideologice. în felul acesta va 
crește și nivelul politfc și ideolo
gic al cadrelor din minister, vom

fnlStura tendințele spre tchnidl- { 
zare șl funcționarizare de care ama 
vorbit. Aceasta muncă politica® 
constituie o necesitate pentru lll“ J 
săși formarea unor buni aclivișțf,a 
a unor buni conducători de partid 
și de stat in toate sectoarele de ( 
activitate. Lucrătorii din 
de stat nu sînt simpli funJpo-fj 
nari, cl activiști de partid < citf 
stat într-un sector de marc im-1 
portanță ; ca atare, și activitatea 
lor trebuie să se ridice la nr Clul 
cerințelor ce se pun în fața Acti
viștilor de partid. Aparatul de 
stat central constituie un spifjin 
de nădejde al Comitetului Cen
tral al partidului și sîntem con
vinși că lucrătorii din min-tfere 
și instituțiile centrale vor face 
totul pentru a răspunde ;
mari încrederi. In această p.'Vjfli 
ță, este necesar ca și secțiile Gjy 
mitelului nostru Central să icoț*  
de mai multă atenție acti\4w’ikju 
politice și ideologice, antrenăjy 
într-o măsură mai mare a activ S 
lui de cadre care lucrează in ap » 
râtul de stat, inclusiv în aci ivit ® 
ți Ie desfășurate pe plan centr. R 
Vom asigura, în felul acesta, co ■ 
diții mai bune pentru ridica*  y 
nivelului organelor noastre tS 
partid din municipiu, sectoare, i) w 
clusiv pentru îmbunătățirea act R 
vității aparatului central. Secret;. ® 
riatul Comitetului Central va lu :• 
în cel mai scurt timp măsuri co# 
respunzătoare pentru a înfăptui a g 
ceste măsuri.

Ținînd seama de problemele p 1 
care le ridică continuu viața, d » 
necesitatea de a dezbate period!® 
diferitele aspecte ale dezvoltări ■ 
societății noastre, apreciem nece-B 
sar ca să organizăm, cel puțin al 
nual, asemenea consfătuiri, în carcW 
să facem un larg schimb de expe-'V l 
riență, mai bun chiar decît s-;il 
făcut astăzi. In felul acesta, von 
asigura o orientare unitară a acti- « 
vității în toate sectoarele. Tot o da- țî 
tă, va fi necesar să organizăm » 
consfătuiri și pe sectoare — de 1 
planificare, aprovizionare, finan-' ■ 
ciar, tehnic și altele — în care să ■ 
se dezbată amănunțit problemele?^ 
să se generalizeze experiența, si 
se asigure o îndrumare și o orienM 
tare unitară. Această orientare V 
schimbul de experiență constituiiB 
o latură importantă a bunei eoni 
duceri, a ridicării nivelului gene K 
ral al activității noastre. -

Iată în ce direcție consider c«W 
trebuie să orientăm activitatea *1  
noastră în vederea lichidării lip- 1 
surilor, a îmbunătățirii rapide a 1 
muncii. Avem în față sarcini de I 
mare răspundere și este necesar M 
să facem totul, să luăm toate mă-j ■ 
șurile pentru ca ele să fie reali-- 9 
zate în cele mai bune condiții. W 
Dispunem de tot ce este necesar y 
în vederea lichidării lipsurilor ce ■ 
se mai manifestă încă în activita- ț 
tea noastră, pentru a obține în cel 
mai scurt timp o îmbunătățire ra- £ 
dicală, pentru a răspunde în con- ’ 
diții tot mai bune cerințelor pu- 1 
se de Comitetul Central al parti
dului. (Aplauze puternice).

Avem cadre minunate, un larg 
activ de partid, puternice organi
zații de partid, un puternic aparat 
de stat cu care, dacă vom ști să 
acționăm cum trebuie, putem re
zolva orice problemă. Avînd ase
menea forțe, putem spune că nu 
există problemă, oricît de comple
xă, pe care să nu o putem solu
ționa în mod corespunzător. Totul 
este să pornim cu fermitate, cu în
credere în forțele proprii, hotăriți 
să facem totul pentru a corespun
de sarcinilor încredințate de par
tid. (Aplauze puternice).

Doresc să exprim convingerea 
conducerii de partid și de stat, a 
mea personal, că toți comuniștii, 
toți lucrătorii din aparatul de stat 
vor face totul pentru a-și îndepli
ni în cele mai bune condiții 
sarcinile de mare răspundere și 
de onoare ce le revin, adueîndu-și 
contribuția tot mai însemnată, ală
turi de toți oamenii muncii, 
de întregul popor, la înfăp
tuirea programului Congresu
lui al X-lea, la ridicarea României 
pe noi culmi de progres și civili
zație. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Să facem totul pentru a întîm- 
pina a XXX-a aniversare a elibe
rării țării cu realizarea și depăși
rea planului pe acest an !

Să luăm toate măsurile pentru 
a ne prezenta la Congresul al XI- 
lea din toamna acestui an cu suc
cese tot mai mari în toate dome
niile, inclusiv în perfecționarea 
conducerii și în activitatea apara
tului nostru de stat. (Aplauze pu
ternice).

Să avem permanent în vedere 
că succesele pe care le obținem în 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România con
stituie o contribuție de mare în
semnătate la cauza socialismului 
în lume, la afirmarea forțelor pro
gresului și păcii și că, în felul a- 
cesta, ne îndeplinim atît îndatori
rile naționale, cît și îndatoririle 
ce ne revin pe plan internațional. 
Să acționăm și în viitor, cu toată 
fermitatea, pentru a asigura dez
voltarea colaborării internaționale, 
pentru a înfăptui neabătut poli
tica externă trasată de Congresul 
al X-lea, de colaborare cu toate 
statele, de pace în întreaga lume ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

In încheiere, doresc să urez tu
turor celor prezenți aici, tuturor 
comuniștilor, lucrătorilor din ana- 
ratul central, din întregul nostru 
aparat de stat, succese tot mai 
mari în îndeplinirea răsnunderilor 
ce le revin față de partid și po
por ! Multă sănătate și multă feri
cire !

(Aplauze puternice, prelungite. 
Se scandează : „Ceaușescu-P.C R.“. 
într-o atmosferă plină de însufle
țire, cei prezenți ovaționează mi
nute in șir pentru partid, pentru 
Comitetul său Central, pentru se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

-a
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REZOLUȚIA
nsfăniirii activului de partid si de stat din ministere si instituții centrale

tovarășului Nicolae 
cretarul general ai 
iun ist Român, pre- 

Republicii Socialiste 
ivut loc, în ziua de 11 

Consfătuirea activu- 
și de stat din minis- 

uții centrale.
a. care a reunit pes- 

J de participanți — membrii 
tor de conducere, ai comi- 
de partid și birourilor or- 
plnr de bazâ din ministere 
țuțiile centrale, reprezen- 
I consiliilor și comitetelor 
ior muncii și ai organiza- 
r partid din centrale și în- 

ri, activiști de partid și 
ai organizațiilor de masă 

— a examinat activi- 
ișuratâ de ministere și 
centrale pentru aplica- 

ță a hotărîrilor Congre- 
1 X-lea și Conferinței Na- 
ale partidului, stilul și me
le muncă ale organelor co
de conducere și ale organi- 
de partid din aceste insti- t întru înfăptuirea atribuții- 

sarcinilor care le revin din 
ile de partid și legile țârii, 

Brc<ramul de făurire a socie- 
feocialiste multilateral dez- 
atc. de accelerare a dezvoltării 
•nice și sociale a patriei. 
■ la înalta tribună a consfă- 
4, participanții la dezbateri, 
i glas sentimentelor care ani- 

comuniștii. întregul nostru 
»®r. au reafirmat deplina ade- 

si profunda satisfacție față 
legerea de către cel mai înalt 
al țării, ca expresie a voinței 

•me a întregii națiuni, a to- 
'ișulul Nicolae Ceaușescu, per- 
witatea cea mai proeminentă a 
rtidului și poporului nostru, mi- 
mt de frunte al mișcării comu
te si muncitorești internatio- 

•e, ca primul Președinte al Re- 
î'alicii Socialiste România.
Acest act istoric constituie o re- 

rUoaștere a activității neobosite, 
•:& în slujba poporului, desfâșu- 

’ â de către tovarășul Nicolae 
eBisescu. a contribuției inesti- 
abile aduse la făurirea și dez- 
Ttarea societății socialiste in 
ra noastră, la promovarea unui 
ițit nou, dinamic, în întreaga 
aiâ socială, politică și economică, 
fcfirmarea tot mai puternică a 

□mâniei în viața internațională, 
dovadă strălucită a prețuirii și 
mei deosebite de care se bucură 

' rindurile comuniștilor, ale tu- 
ror oamenilor muncii, a unității 
lestructibile a întregului po- 
r in jurul partidului, a secreta

ri ui său general.
întreaga desfășurare a consfă- 
ării, dezbaterile care au avut loc 

cadrul ei au pus in evidență 
^nsecvența neabătută cu c^re se 
□lică in viață hotărîrile Congre- 
lor al IX-lea și al X-lea și ale 

«conferințelor naționale ale parti- 
' felului privind perfecționarea or- 

anizării și conducerii vieții poli- 
ice. economice și sociale, în con- 

rdanță cu cerințele edificării 
etății socialiste multilateral 

ezvoltate, ale progresului vieții 
ateriale și spirituale a poporului

nostru, eficiența ansamblului mă
surilor politico-organizatorico și 
legislative adoptate în acești ani 
din inițiativa conducerii de partid 
și de stat, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Succesele dobîndite sînt o pu
ternică demonstrație a justeții li
niei generale politice, marxist-le- 
nlniste, a partidului nostru, a fap
tului câ Partidul Comunist Român 
aplică în mod creator legitățile 
generale ale dezvoltării sociale la 
condițiile concrete ale țării noas
tre.

Consfătuirea a constituit o nouă 
expresie a practicii profund de
mocratice a conducerii partidului 
nostru de a promova cu consec
vență dialogul viu cu comuniștii, 
cu activul de partid și de stat, 
cu întregul popor pentru a asi
gura participarea efectivă a ma
selor la elaborarea și traducerea 
în fapt a politicii de edificare a 
noii societăți, la stabilirea măsu
rilor necesare în vederea perfec
ționării neîncetate a muncii 
toate sectoarele de activitate.

Desfășurată într-o atmosferă 
lucru, consfătuirea a prilejuit 
analiză exigentă a activității i... 
nisterelor și instituțiilor centrale, 
un larg schimb de opinii și de ex
periență asupra stilului și metode
lor de muncă ale organelor co
lective de conducere și organizați
ilor de partid din aceste institu
ții.

Vorbitorii au analizat multiple 
aspecte ale procesului de perfec
ționare a organizării și conducerii 
activității în toate domeniile con
strucției socialiste, reliefînd rolul 
său esențial în îmbunătățirea ac
tivității ministerelor și altor or
gane centrale în direcția înfăptui
rii programului de înflorire econo- 
mico-socială a patriei. In centrul 
dezbaterilor au stat, de asemenea, 
problemele legate de creșterea ro
lului conducător al organelor și 
organizațiilor de partid in întrea
ga activitate, în concentrarea tu
turor forțelor și valorificarea în
tregului potențial uman și mate
rial în slujba realizării la un nivel 
calitativ superior a sarcinilor puse 
de către partid în fața aparatului 
de stat, a ministerelor și celorlal
te organe centrale.

Dezbaterile au scos în evidență 
realizările remarcabile obținute de 
oamenii muncii în îndeplinirea 
planului pe acest an, precum și 
pe primii trei ani ai cincinalu
lui, avîntul cu care muncitorii, 
inginerii, tehnicienii din toate sec
toarele producției materiale acțio
nează pentru îndeplinirea angaja
mentelor de a realiza cincinalul 
înainte de termen. Ele au relevat 
contribuția de mare însemnătate 
pe care aparatul nostru de stat, 
ministerele, celelalte organe cen
trale o aduc la organizarea între
gii activități de înfăptuire a hotă- 
ririlor de partid, a legilor țării. Pe 
baza rezultatelor generale în în
făptuirea planului cincinal
apreciat că aparatul de stat își în
deplinește în bune condiții sarci
nile încredințate de partid și po
por.

Totodată, consfătuirea a relevat

ncajunsurile ce se mai fac simți
te in ceea ce privește stilul și me
todele de muncă, in organizarea și 
conducerea activității, evidențiind 
cai și metode practice de elimi
nare a formalismului și rutinei, a 
practicilor birocratice, făcind pro
puneri concrete de îmbunătățire a 
muncii in toate compartimentele.

Dînd o înaltă apreciere analizei 
ample, aprofundate, făcută de to
varășul Nicolae Ceaușescu activi
tății desfășurate de ministere și 
celelalte instituții centrale, consfă
tuirea iși însușește pe deplin idei
le și măsurile de o deosebită va
loare principială și practică, cu
prinse in expunerea secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și se angajează 
să depună toate eforturile pentru 
aplicarea lor in viață, pentru a se 
face noi pași in direcția perfecțio
nării organizării și conducerii vie
ții noastre economice și sociale, ri
dicării activității ministerelor și 
instituțiilor centrale, a organelor 
și organizațiilor de partid la ni
velul exigențelor puse în fața lor 
de conducerea partidului, de ce
rințele actuale 
ale dezvoltării 
nești.

și de perspectivă 
societății româ-

I
la indicațiile se-

s-a
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1. Pornind de
cretarului general al partidului, în 
centrul întregii activități a minis
terelor și celorlalte instituții cen
trale vor sta înfăptuirea fermă a 
obiectivelor fundamentale trasate 
de Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională, a programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
realizarea exemplară a planului pe 
1974 și a cincinalului înainte de 
termen.

Organele colective de conducere, 
organele și organizațiile de partid 
din ministere și instituțiile centra
le au datoria să ia măsurile ne
cesare pentru folosirea integrală a 
capacităților de producție, moder
nizarea produselor și tehnologiilor 
de fabricație, creșterea productivi
tății muncii și îmbunătățirea ca
lității produselor, reducerea prețu
lui de cost, ridicarea eficienței în
tregii activități economice.

Aparatul central de stat trebuie 
să realizeze o mai bună planificare 
a întregii activități, în primul rînd 
a activității economice, o corelare 
corespunzătoare a diferitelor capi
tole ale planului și; mai cu seamă, 
să asigure baza tehnico-materială 
a înfăptuirii planurilor de dezvol
tare economică și socială, pen
tru folosirea la maximum a tu
turor resurselor materiale și uma
ne de care dispunem.

Trebuie să se treacă rapid la în
făptuirea programului de speciali
zare și profilare, de tipizare atît în 
producție, cit și în proiectare, fac
tor de mare importanță în dezvol
tarea planificată, rațională și efi
cientă a economiei naționale.

Vor fi luate în continuare mă
suri susținute pentru îmbunătăți- 

*rca organizării cercetării științifice, 
pentru orientarea acesteia in strin- 
să legătură cu cerințele planului

de producție șl. îndeosebi, pentru 
aplicarea rapidă și pe scară largă 
a rezultatelor cercetării în vederea 
ridicării nivelului tehnic al pro
ducției.

Participanții la consfătuire con
sideră că o atenție deosebită tre
buie acordată realizării programu
lui de investiții, scurtării duratelor 
de execuție și de punere în func
țiune, de atingere a parametrilor 
proiectați la noile capacități de 
producție, asigurării forței de mun
că calificate necesare exploatării 
în bune condiții a acestora. Con
ducerile ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor vor acționa cu 
cea mai înaltă responsabilitate în 
angajarea mijloacelor materiale și 
financiare ale societății, pentru 
gospodărirea cit mai rațională a 
fiecărui leu.

Este necesar să se instaureze în 
toate domeniile de activitate o dis
ciplină și ordine depline în folosi
rea fondurilor, asigurîndu-se utili
zarea acestora in conformitate cu 
programul de dezvoltare generală 
a țării, să se pună capăt risipei 
sub orice formă.

In condițiile dezvoltării puternice 
a relațiilor internaționale ale țârii 
noastre se impune intensificarea 
întregii activități de export, ca fie
care minister să aibă o concepție 
clară și de perspectivă în acest do
meniu, care să-i permită să orien
teze din timp producția în concor
danță cu cererile pieței externe, 
ale valorificării superioare a resur
selor noastre naționale.

Relevînd răspunderea ce revine 
ministerelor în dezvoltarea relații
lor economice internaționale, con
sfătuirea consideră că activul de 
partid și de stat, întregul aparat 
central trebuie să acorde toată a- 
tenția îndeplinirii exemplare a sar
cinilor de export, asigurării unei 
largi cooperări internaționale — 
factor determinant pentru dezvol
tarea cu succes, în ritm înalt, a 
țării noastre, pentru ridicarea ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului.

2. Consfătuirea relevă că înfăp
tuirea marilor obiective trasate de 
partid impune măsuri ferme pen
tru perfecționarea conducerii ac
tivității, de îmbunătățire a meto
delor și stilului de muncă în toa
te sectoarele. Hotărîtor pentru în
făptuirea programului partidului 
de dezvoltare economică și socia
lă a țării este în momentul de 
față asigurarea unei conduceri ști
ințifice la toate nivelurile, orga
nizarea temeinică a muncii, repar
tizarea judicioasă a forțelor, ac
tivitatea practică a fiecăruia.

Pornind de la aceasta, repre
zentanții ministerelor și instituți
ilor centrale se angajează să ia 
toate măsurile organizatorice pen
tru unirea eforturilor tuturor oa
menilor muncii în vederea apli
cării în viață a hotărîrilor de 
partid și de stat, a propriilor ho- 
tărîri. In acest scop se va întări 
munca de îndrumare și ajutor 
concret al unităților economico- 
sociale, de exercitare a unui con
trol concret și operativ, eficient 
și calificat, care să ajute la solu-

ționarea efectivă a problemelor la 
fața locului, să asigure înlătura
rea neajunsurilor, a oricăror aba
teri de la normele legale.

Se va aplica, de asemenea, cu 
mai multă consecvență principiul 
muncii și conducerii colective, 
pentru a se asigura dezbaterea tu
turor problemelor și luarea în co
mun a hotărîrilor în cadrul orga
nismelor de conducere colectivă, 
chemate să acționeze Intr-un stil 
propriu muncii de partid. Conco
mitent, se va acționa pentru întă
rirea răspunderii personale a fie
căruia în fața organelor colective 
de conducere în vederea îndepli
nirii sarcinilor încredințate.

II
la faptul că în eta- 
dezvoltare a socie-

1. Pornind de 
pa actuală de 
tații noastre rolul statului devine 
tot mai important in organizarea 
și conducerea întregii activități, 
în realizarea cu succes a progra
mului de ridicare a țării la un 
grad mai înalt de civilizație ma
terială și spirituală, consfătuirea 
subliniază necesitatea perfecționă
rii muncii tuturor ministerelor și 
instituțiilor centrale, a întregului 
aparat de stat. Toți lucră
torii din aparatul de stat tre
buie să înțeleagă misiunea lor 
de a sluji cu devotament și 
simț de răspundere poporul, că 
trebuie să servească permanent in
teresele societății, ale națiunii 
noastre socialiste, că răspund per
manent pentru activitatea lor în 
fața poporului. în același timp, in 
spiritul principiilor democrației 
noastre socialiste, vor fi atrase la 
conducerea treburilor obștești ma
sele de oameni ai muncii.

2. Participanții la consfătuire 
vor milita pentru așezarea între
gii organizări și activități a sta
tului pe ba?a legilor, acționînd 
pentru eliminarea excesului de 
acte normative și pentru simplifi
carea acestora.

Se va acționa, de asemenea, pen
tru perfecționarea în continuare a 
aparatului de stat, în vederea în
lăturării unor paralelisme, atît în 
cadrul aceluiași minister, cît și în
tre ministere șl alte organe cen
trale, pentru precizarea mai clară 
a atribuțiilor și răspunderilor pe 
toate treptele.

O atenție deosebită se va acor
da îmbunătățirii muncii aparatu
lui, reducerii acestuia și folosirii 
raționale a specialiștilor, în primul 
rînd in sectoarele tehnice, de cer
cetare și proiectare, întăririi spi
ritului de răspundere în înfăp
tuirea sarcinilor, combaterii și în
lăturării oricăror manifestări de 
rutină, inerție și birocratism.

3. Ridicarea nivelului general al 
activității de conducere în diferi
te sectoare ale vieții de stat im
pune o atenție sporită față de ca
litățile moral-politice și pregătirea 
profesională a cadrelor. în acest 
sens, consfătuirea consideră că re
ciclarea și rotirea periodică a ca
drelor, trecerea lor în activitatea 
productivă este obligatorie și fo
lositoare nu numai pentru acestea, 
dar și pentru îmbunătățirea acti-

vității de conducere a ministere
lor, instituțiilor centrale, a tuturor 
organelor de stat.

1,1 x
1. Pornind de la faptul că în

treaga activitate se desfășoară sub 
conducerea partidului, forța poli
tică conducătoare a societății noas
tre, consfătuirea subliniază necesi
tatea creșterii rolului organelor și 
organizațiilor de partid din minis
tere și celelalte instituții centrale 
în viața acestora. Toți membrii de 
partid, atît cei din conducerea in
stituțiilor, cit și ceilalți lucrători 
din aparatul de stat, trebuie să 
prezinte dări de seamă în fața or
ganelor de partid asupra modulul 
în care aplică hotărîrile de partid, 
legile statului.

2. Reprezentanții organizațiilor 
de partid prezenți la consfătuire 
se angajează să acțiopeze consec
vent pentru a crește rolul orga
nizațiilor de partid în viața mi
nisterelor, a tuturor instituțiilor 
centrale, pentru ca acestea să aducă 
o mai mare contribuție la perfec
ționarea activității, să se manifeste 
ca forță dinamică în lupta împotriva 
birocratismului, a risipei, a tutu
ror neajunsurilor, pentru îndepli
nirea fermă a hotărîrilor de partid 
și de stat. Problemele de bază ale 
activității ministerelor vor fi dez
bătute cu toată răspunderea și cu 
spirit de exigență de organizațiile 
de partid.

O preocupare majoră a tuturor 
organelor și organizațiilor de 
partid o va constitui desfășurarea 
unei activități permanente pentru 
dezvoltarea în fiecare colectiv a 
unei atmosfere de exigență și res
ponsabilitate în muncă, de comba
tivitate revoluționară față de lip
suri, de orice manifestare de auto- 
mulțumire. Fiecare organizație de 
partid va contribui cu toate pu
terile la sporirea rolului de forță 
conducătoare a partidului, toți 
comuniștii, indiferent de atribuții 
și loc de muncă, vor acționa pen
tru îmbunătățirea întregii activi
tăți în instituția în care își desfă
șoară munca.

3. O deosebită atenție se va a- 
corda ridicării continue a nivelu
lui de pregătire politico-ideologicâ 
a cadrelor, a tuturor comuniștilor 
din aparatul central. Organizațiile 
de partid vor desfășura o mai sus
ținută activitate pentru dezvolta
rea simțului de răspundere al tu
turor cadrelor, pentru slujirea de
votată a poporului, în așa fel în- 
cît fiecare să acționeze ca un ac
tivist politic, să abordeze proble
mele activității concrete în spiritul 
respectului neabătut față de le
gile țării, în spiritul normelor și 
principiilor eticii și echității socia
liste.

Toate cadrele de conducere din 
ministere vor participa efectiv la 
întreaga viață politică, organizato
rică, ideologică a partidului, nu 
numai în cadrul ministerului, ci și 
în întreprinderi industriale, în a- 
gricultură, în instituții de cultură 
și învățămînt, pretutindeni unde 
cere partidul.

4. Consfătuirea își însușește 
propunerea făcută de tovarășul

Nicolae Ceaușescu de a se orga
niza, cel puțin o dată pe an, con
sfătuiri cu activul de partid și de 
stat din ministere șt. instituțiile 
centrale, pentru dezbaterea proble
melor pe care le ridică viața, dez
voltarea societății noastre și efec
tuarea unui larg schimb de expe
riență, în vederea asigurării unei 
orientări unitare a activității în 
toate domeniile, precum și consfă
tuiri pe ramuri de activitate, în 
care să se analizeze amănunțit 
problemele din sectoarele respec
tive, să se generalizeze experiența 
pozitivă, să se asigure o îndru
mare și o orientare unitară a aces
tora.

★
în numele comuniștilor, al tu

turor lucrătorilor din ministere șl 
celelalte instituții centrale, din 
întregul aparat de stat, consfătui
rea își exprimă deplina adeziune 
și aprobare față de politica exter
nă activă, dinamică, promovată de 
partidul și statul nostru, de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie frățească cu 
toate țările socialiste, pentru ex
tinderea colaborării cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduire 
socială, pentru asigurarea păcii și 
cooperării între popoare, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă. 
Consfătuirea relevă cu satisfacție 
că succesele obținute de poporul 
român în toate domeniile de acti
vitate, politica internă și externă 
promovată cu consecvență de 
partidul nostru, marele prestigiu 
internațional de care se bucură 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au făcut ca țara noastră 
să ocupe un loc demn în rindul 
națiunilor lumii, să crească tot 
mai mult numărul prietenilor el 
pe toate meridianele globului.

Consfătuirea activului d£ partid 
și de stat din ministere și institu
ții centrale cheamă comuniștii, pe 
toți oamenii muncii ca, dînd do
vadă de un înalt patriotism, să 
depună toate eforturile pentru în
făptuirea programului 
de făurire a societății 
multilateral dezvoltate, pentru ac
celerarea progresului economic și 
social al patriei, pentru realizarea 
actualului plan cincinal înainte d« 
termen.

Participanții la consfătuire asi
gură conducerea partidului și a 
statului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că toți lucrătorii mi
nisterelor și instituțiilor centrale, 
din toate unitățile economice și 
social-culturale, vor munci cu en
tuziasm și abnegație pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an, pentru a întîm- 
pina cu noi și remarcabile succese 
cea de-a XXX-a aniversare a e- 
liberării patriei de sub dominația 
fascistă și cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, pentru ridicarea României 
pe trepte tot mai înalte de pro
gres și civilizație.

partidului 
socialiste

/SEMĂNAT-IRIGAT : două lucrări „de nedespărțit 1
J Forme moderne

pretutindeni unde pămintul are nevoie de apă
Situația lucrărilor „la zi“:

Peste 2200000 ha însămînțate
Amenajări mici, 
cu foloase mari

IN SISTEMUL CARASU
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RITMUL Șl CALITATEA
Sintem In posesia unor date care 

ne dau posibilitatea să facem un 
nou bilanț al lucrărilor agricole de 
primăvară. împreună cu știrile care 
n.e parvin in fiecare zi de pe ogoa
re, din vii și livezi, din sistemele 
de irigații, aceste date ne oferă o 
imagir.e cuprinzătoare a muncii 
sutelor dc mii de mecaniza
tori din S.M.A. și I.A.S., a ță
ranilor cooperatori care pun te
melia recoltelor din acest an. O 
primă c.iră : 2 200 000 hectare — 
r- prezintă suprafața totală insă- 
mințată pină vineri, 12 aprilie. Este 
o suprafață apreciabilă, mult mai 
mare decit cea realizată in alți ani 
la aceeași dată și reprezintă 36 Ia 
sută din prevederi in Întreprinde
rile agricole de stat și 50 la sută 
în cooperativele agricole. Acest 
succes se datorește nu numai des- 
primăvărării mai timpurii, ci mai 
•Ies organizării temeinice a mun
cii. bunei folosiri a tractoarelor și 
mașinilor agricole, care au făcut cu 
putință realizarea și depășirea vi
tezelor de lucru planificate. Pretu
tindeni, ca o caracteristică gene
rală a lucrărilor, se constată pre
ocuparea pentru menținerea ume
zelii *din  sol, pentru completarea 
acesteia prin irigații folosindu-se 
In acest scop toate sursele de apă.

La Ministerul Agriculturii, făcin- 
du-se bilanțul realizărilor de pină 
acum, s-a stabilit ca organele a- 
gricole județene să urmărească 
realizarea integrală a suprafețelor 
destinate diferitelor culturi — fie
care din ele avind importanța lor 
pentru economia țării. De exemplu, 
sfecla de zahăr a fost insămințată 
pe 99 la sută din suprafețele prevă
zute. Suprafețe mai mari sint de 
realizat In județele Harghita, unde, 
din cauza timpului rece, lucrările

apreciază organele de specialitate - SlNT BUNE
au început mai tirziu. O altă plan
tă de mare însemnătate economică 
— floarea-soarelui — a fost însâ- 
mințată pe toate suprafețele pre
văzute a se cultiva in I.A.S. In 
cooperativele agricole de produc
ție această lucrare s-a executat in 
proporție de 98 la sută. Pină acum, 
21 din cele 25 județe cultivatoare de 
floarea-soarelui au realizat și unele 
chiar au depășit prevederile de 
plan. Trebuie depuse, in continua
re. eforturi pentru realizarea inte
grală a suprafețelor prevăzute a se 
cultiva, indeosebi în județele Iași. 
Neamț și Botoșani.

Din această săptâmină, în cele 
mai multe județe s-a trecut la se
mănatul porumbului — planta agri
colă care ocupă cea mai mare su
prafață rezervată culturilor de pri
măvară. Pină vineri, au fost inșă- 
mințate peste 75 500 hectare in în
treprinderile agricole de stat și 
500 000 hectare in cooperativele 
agricole. Așa cum s-a mai a- 
nunțat, cooperativele agricole din 
județul Dolj au insămințat 68 
la sută din suprafețele prevăzute a 
se cultiva cu porumb. Faptul că a 
urmat o ploaie bună a creat con
diții favorabile pentru răsărirea și 
dezvoltarea porumbului. Suprafețe 
mari, reprezentind 85 la sută din 
prevederi, au fost insămințate și 
in cooperativele agricole din jude
țul Mehedinți, iar in județul Olt 
realizările reprezintă jumătate din 
planul cooperativelor agricole. Ca 
o remarcă generală, in majoritatea 
județelor, la pregătirea terenului și 
semănatul porumbului se fac lu
crări de bună calitate.

Pentru asigurarea bunei aprovi
zionări a populației cu cartofi și 
legume se cere realizarea integrală 
a suprafețelor destinate acestor cul

turi. Pină vineri. 12 aprilie, plan
ta tul cartofilor timpurii s-a făcut 
pe 99 la sută din suprafețele pre
văzute a se cultiva in I.A.S. și 87 
la sută in cooperativele agricole, 
iar al cartofilor de toamnă in pro
porție de 82 și, respectiv, 87 ia 
sută. Datorită măsurilor luate de 
Centrala de legume-fructe pentru 
asigurarea materialului sâditor, 
există condiții să se planteze toate 
suprafețele prevăzute a se cultiva 
cu cartofi. Continuă intens semăna
tul și plantatul legumelor în cimp. 
în cooperativele agricole au fost 
realizate peste 48 500 hectare, 
ceea ce reprezintă 57 la sută din 
suprafețele planificate. Ritmul lu
crărilor se va intensifica in zilele 
următoare, după ce pericolul bru
melor va trece, cind 6e vor planta 
în cimp speciile de legume mai 
puțin rezistente la frig.

In săptămina care a trecut, au 
fost intensificate lucrările de iri
gații. Potrivit datelor centralizate 
la minister, pină acum în sistemele 
mari s-au făcut udări pe o supra
față totală de 328 700 hectare se
mănături de toamnă, trifoliene și 
la culturile de primăvară. La a- 
ceasta se adaugă zeci de mii de 
hectare irigate in sistemele locale, 
precum și mar| suprafețe cu plan
tații tinere de vii și pomi.

Se poate aprecia că lucrările agri
cole de primăvară se desfășoară in 
ritm rapid. Este necesar ca, in con
tinuare, organele județene de par
tid. de stat ?i agricole să ia măsuri 
hotărite in vederea însămințării tu
turor suprafețelor prevăzute a se 
cultiva, să urmărească realizarea 
unor lucrări de cea mai bună cali
tate. condiție hotărltoare pentru ob
ținerea, unor recolte mari.

ARGEȘ : In viile stațiunii expe
rimentale Ștefănești-Arges au fost 
amenajate acumulări de apă. 
La poalele unor dealuri au fost 
adincite două căusuri in care se a- 
dună apele ce provin din precipi
tații sau mustesc din pămintul de 
sub ele. Ele s-au umplut cu apă 
și acum prind bine atit la udat, 
cit si la prepararea soluției pentru 
stropit. (De la Gheorghe Cirstea).

ILFOV : In județul Ilfov, pe lin
gă celelalte măsuri privind extin
derea irigațiilor, au fost luate mă
suri in vederea forării a 106 puțuri 
la cooperativele agricole care nu 
au suficiente surse de apă în apro
piere. Din aceste fintini, care au 
și început să fie forate la .o adin- 
cime de 20—25 m. se va asigura 
ana necesară irigării unei supra
fețe de 370 ha. (De la Florea 
Ceausescu).

CARAS-SEVERIN : în toate co
munele si satele județului Caraș- 
Severin. prin lucrări simple se fac 
noi acumulări de apă necesară u- 
dării culturilor. 
Iam au pus 
sistem mai 
care folosește apa din riul 
apropiere. Pe această cale el au 
reușit să ude 100 hectare de pă
șune. Cooperatorii din Greoni au 
stăvilit riul Lisava de unde irigă 
peste 100 hectare cu finețe natu
rale. (De la Nicolae Catană).

Cooperatorii din 
în funcțiune un 

vechi de irigații 
din

TELEORMAN : In sistemul de 
irigații de la Zimnicea s-a pompat 
din Dunăre, de la începutul sezo
nului. aproape 700 000 mc de apă 
pentru irigarea unor suprafețe a- 
menajate in întreprinderile agricole 
de stat ,,Viticola“-Zimnicea și Zim- 
nicele. in cooperativele agricole din 
Zimnicea si Năsturelu, unde agre
gatele de udare funcționează con
tinuu. De asemenea, in 
incintă indiguită din zonă 
canalele de desecare 
fost umplute cu apă. (De la Ale
xandru Brad).

întreaga 
__ toate 
(75 km) au

Apă ogoarelor-zi si noapte
Suprafața irigată va crește cu încă 3 500 ha
De cîteva zile, complexul de iri

gații care cuprinde o mare parte 
a terasei dobrogene funcționează 
cu toată capacitatea. Prin canalul 
Carasu, al cărui debit de apă echi
valează cu cel al Oltului și al Jiu
lui, se pompează milioane de metri 
cubi de apă. Organele județene de 
specialitate au luat măsbri pentru 
ca, in toate unitățile amplasate în 
zona irigată, să se suplimenteze 
posibilitățile de udare. In acest 
scop au fost mobilizate toate mij
loacele mecanice și manuale din 
județ. Ca atare, în aceste zile, 
1 842 motopompe, cu peste 4 300 de 
aripi de ploaie, funcționează ziua 
și noaptea, în două schimburi, su
prafețele irigate în 24 ore dublin- 
du-se de la 4 000 la 8 000 hectare. 
Față de cererea sporită de apă — 
ne spune ing. Oprea Pompiliu, 
șeful sistemului de aducțiune, la 
stația de pompare Basarabi-Pădu- 
re funcționează in permanență 
4—5 agregate, apa din canale atin- 
gind tot timpul cotele maxime. La 
rindul lor, unitățile beneficiare ale 
sistemului — întreprinderile agri
cole de stat șl cooperativele agri
cole — au organizat formații per
manente de motopompiști și udă- 
torl, care sint aprovizionați in 
clmp, atit cu materialele și com
bustibilul necesar, cit și cu hrană 
caldă.

O activitate deosebită se desfă
șoară in vederea extinderii supra
fețelor amenajate pentru irigat. In 
acest scop, colectivul Trustului de 
construcții pentru Îmbunătățiri fun
ciare Constanța lucrează intens.

Se urmărește extinderea complexu
lui de Irigații Carasu pe încă 3 500 
hectare, cu termen de predare la 
31 mai. Pe toată această suprafață 
amenajările au fost, in linii mari, 
incheiate. In ziua de 10 aprilie, pe 
ogoarele cooperativei agricole Co- 
badin au început probele de re
cepție pentru o suprafață irigabilă 
de 480 ha. Pentru prima oară in 
istoria acestei unități apa prelua
tă din canal de 3 motopompe și 
impinsă prin conducte sub presiu
ne a țîșnit prin sute de aspersoa- 
re pentru a uda 150 ha griu și su
prafețe mari cu lucerna, sfeclă fu
rajeră și soia. Probele au confir
mat calitatea bună a lucrărilor 
făcute de constructori. In coopera
tiva vecină, la Ciocîrlia de Jos, 
sînt gata pentru probe alte 870 ha 
amenajate. In total, zona de iri
gații Bărăganu din sistemul Carasu 
se extinde cu 1 350 ha, lucrări pe 
care constructorii le predau în 
aceste zile beneficiarilor. Lor 11 se 
adaugă 800 ha aflate, de asemenea, 
in probe în zona Tătaru avînd ca 
beneficiar cooperativa agricolă 
Chirnogeni. Cea de-a treia extindere 
a fost efectuată In sistemul Mircea 
Vodă — pe ogoarele cooperativelor 
agricole Siliștea și Țepeș Vodă — pe 
1 000 ha, unde amenajările sînt în
cheiate, în prezent lucrindu-se la 
terminarea canalului principal. In 
felul acesta, suprafața irigată a 
complexului Carasu ajunge în 
această primăvară la 190 000 ha.

„Flora" este numele celui mai 
nou și mai modern complex 
comercial al Clujului, amplasat 
in la fel de noul cartier — Mă- 
năștur. El dispune de un maga
zin alimentar cu autoservire, 
cuprinzind și raioane de carne, 
mezeluri, brinzeturi, piine, peș
te și preparate de pescărie. Tot 
aici se află unități de legume 
și fructe, articole de menaj, 
textile, o braserie, cofetărie, un 
centru de valorificare a amba
lajelor. Cu alte cuvinte, gospo
dinele au acum la indemină o 
gamă variată de produse, ne- 
maifiind nevoie să se deplaseze 
pină in centrul orașului. Maga
zinul „Alimentara“ cu auto
servire. care lucrează in două 
schimburi, livrează mărfuri și 
la domiciliu, înregistrind în 
primul trimestru din acest an o 
desfacere de peste 7,8 milioane 
lei. Numărul unităților cu auto
servire din municipiul și ora
șele județului vor fi in acest an 
de peste 70, din care 40 in sec
torul alimentar, iar numărul 
caselor și microcaselor de co
menzi pentru livrarea produse
lor alimentare la domiciliu 
cresc in acest an la 50 față de 
24 in anul precedent. In apelași 
timp s-a extins servirea lapte
lui la domiciliu, numărul abo- 
naților lunari fiind de peste 
30 000, Preparatele și semipre- 
paratele culinare se desfac prin 
aproape 50 de unități și raioane 
de tip „Gospodina" și se extin
de servirea acestora pe bază de 
comenzi prin punctele alimen
tare din incinta Întreprinderi
lor și instituțiilor, al căror nu
măr a ajuns La peste 100. Mai 
bine de 1 000 de abonați sint 
serviți cu meniuri variate și la 
prețuri convenabile de către 
bucătăriile de bloc, iar tot atiția 
de către unitățile de alimenta
ție publică de tip „Pensiune". 
Nu este lipsită de interes nici 
activitatea cofetăriilor care pun 
zilnic la dispoziția consumato
rilor mai bine de 150 sortimen
te de prăjituri și dulciuri La 
prețuri convenabile.

George MIHAESCU 
corespondentul ,.Scînteii'

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"
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Mesaje de felicitare adresate 

Președintelui Republicii, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu

Lucrările primei sesiuni a Comisiei 
economice româno-americane

Plecarea delegației Comitetului de Eliberare 
al Organizației Unității Africane

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
l i numele poporului și al guvernului Republicii Socialiste a Uniunii 

Firmane și in numele meu personal doresc să transmit Excelenței Vons- 
tre cele mai calde felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră ca pre- 

dinte al Republicii Socialiste România de către Marea Adunare Na
țională.

Folosesc
cordial
ti

La București nu Începui vineri 
dimineața lucrările primei sesiuni a 
Comisiei economice romftno-nmcrl- 
cane.

Delegația română este condusă de 
Ion Pâțan, vicepi im-mlnlstru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice Inter
naționale, iar delegația nmericnnfi de 
Frederick Dent, secretarul pentru 
comerț nl Stelelor Unite ale Amc- 
ricli.

Au fost de față Corncllu Bogdan, 
ambasadorul României la Washing

ton. șl Harry G. Bnrncs Ir., amba
sadorul S.U.A» la București,

In alocuțiunile roslite cu acest pri
lej, șefii celor două delegații nu 
evidențiat dorința părților de a ac
ționa in continuare pentru amplifi
cai ea relațiilor bilaterale, folosind 
condițiile favorabile pe cnre le-nu 
creat vizita In S.U.A. a președinte
lui Republicii Socialiști' România, 
Nicolae Ceaușescu, și vizita în 
România a președintelui Sfiitelor 
Unite ale Americii, Richard Nixon.

Lucrările sesiunii, care se desfă
șoară pe grupe de lucru, continuă.

Delegația Comitetului dc Eliberare 
al Organizației Unității Africane, 
condusă de ministrul dc externe so
malez Omar Artch Ghalib, președin
tele in exercițiu al comitetului, care 
a fă-ut o vizită In țara noastră, n 
părăsit, vineri dupli-nmiazfi, Capitala.

La plecare, delegația a fost salufnlă 
de Nicolae Ghcnea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Constan
tin Vnsiliu, adjunct de șef de secție 
la CC. al P.C.R., Ștefan Pavel, se
cretar nl Cnns41iulul Central nl 
U.G.S.R., Sanda Ranghcț, secretar al 
Comitetului Național pentru Apăra

rea Păcii, loan Bolar, membru In 
consiliul dc conducere al Ligii 
române do prietenie cu popoarele din 
Asia șl Africa.

Au fn-,1 prnzenți șefi de misiuni 
diplomatice al unor țări africane a- 
creditațl la București.

★
în timpul vizitei, delegația a avut 

intilnirl cu conducerile Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Aria 
șl Africa și Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii. De asemenea, 
oaspeții au vizitat citeva cartiere ale 
Capitalei. (Agerpres)

PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU AL GUVERNULUI

•cest prilej pentru n-ml exprima încrederea că relațiile 
’Xitîente între țările și popoarele noastre se vor dezvolta și în- 

in viitor. în interesul reciproc.
A i rog sa acceptați, domnule președinte, cele mal sincere urări de 

sănătate și de succese continue.
NE WIN

Președintele Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost deosebit de fericit su aflu că în Republica Socialista Româ

nia a. fost instituită funcția de Președinte al Republicii
Cu ocazia alegerii în această suprema și prestigioasă funcție, vă 

•dresez cele mai călduroase felicitări și urări de reușita deplină in noile 
și înaltele responsabilități pe care le aveți în țara dumneavoastră, 
ț Cu înaltă considerație,

General de divizie
GABRIEL RAMANANTSOA

Șeful Guvernului Republicii 
Malgașe

Prim-ministrul guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, vineri di- 
mimata. pe secretarul pentru comerț 
al St.;1, lor Unite alo Americii. Fre
derick Deni, care participă la lucră
rile primei sesiuni a Comisiei eco
nomice româno-americane. ce se des
fășoară la București.

In cursul întrevederii care a avut 
loc cu ac«st orile! s-a relevat satis
facția fiițft de evoluția ascendentă a 
r< ’itiilor de colaborare dintre Româ
nie. si S.U.A.. dorința comună de a 
găsi, cu prilejul lucrărilor comisiei, 
no; forme si domenii de cooperare, 
de dezvoltare a schimburilor comer-

în cursul zilei de vineri, Frederick 
Dent a avut întrevederi cu Mihail 
Florcscu, ministrul industriei chi
mice, Virgil Actarian, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii, și loan Bog
dan Butoi, adjunct al ministrului

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Permiteți-mi să vă adresez caldele mele felicitări cu ocazia alegerii 
dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România.

Vă rog să primiți. Excelență, urările mele sincere de sănătate și fe
ricire personală.

HAMENGKU BUWONO
Vicepreședinte 

al Republicii Indonezia

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
•Excelență.
Cu prilejul învestirii dumneavoastră în funcția de Președinte al Re

publicii Socialiste România, îmi permit să vă transmit cele mai cordiale 
felicitări în numele întreprinderii aeronautice germano-olandeze V.F.W.- 
Fokker.

Doresc să exprim dorința că țelurile acordului-cadru de înființare 
a unei societăți mixte pentru producerea aeronavei cu reacție V.F.W. 614, 
semnat în prezența dumneavoastră la 29 iunie 1973 în orașul Bremen, 
vor putea fi realizate în curînd.

Cu deosebită considerațiune,

Dr. WERNER KNIEPER
Președintele V.F.W.-Fokker 

Diisseldorf, Amsterdam, Bremen

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit deosebitele mele felicitări și calde urări pentru ale
gerea dumneavoastră in funcția de Președinte al Republicii.

ERMANNO PEDRANA
Director general adjunct al Fiat

Ministrul afacerilor externe al Suediei. Sven Andersson, a rugat, 
prin intermediul unei telegrame, pe ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, să transmită președintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, felicitări sincere din partea sa și a gu
vernului suedez.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 șl 16 aprilie. în țară : Vremea va fi 
tn general călduroasă, cu cer variabil.

Uncie lnnorări mai accentuate se vor 
produce în sudul țării, unde izolat va 
ploua slab. Vlnt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 2 și 12 
grade, iar cele maxime între 15 și 25 
de grade, local mal ridicate. In Bucu
rești : Vreme în general călduroasă, cu 
cer variabil. VInt slab. Temperatura în 
creștere.

Tragerea specială LOTO a primăverii
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport informează partici- 
panții că la 16 aprilie 1974 or
ganizează tragerea specială 
LOTO a PRIMĂVERII Ia care 
se aplică O NOUA FORMULA 
TEHNICA. Iată citeva din a- 
vantajele oferite participanților 
la această tradițională tragere 
Loto a primăverii : se efectuea
ză 7 extrageri in loc de 6 ca 
pină acum ; se extrag mai multe 
numere — 58 in loc de 42 ; se 
majorează numărul categoriilor 
de ciștiguri de la 24 la 28 ; se 
acordă ciștiguri pentru 3 nu
mere din 22 din ambele extra
geri a Vl-a și a Vil-a. Printre 
premiile atribuite figurează au
toturisme ..DACIA 1 300“ și DA
CIA I 100“, excursii de 2 locuri 
in U.R.S.S. la SOCI (cu durata 
de 14 zile) și excursii in SPA
NIA și FRANȚA, precum și 
ciștiguri in numerar de valoare 
fixă și variabilă.

Tragerea specială Loto care va 
avea loc la 18 aprilie va consta 
din efectuarea a 7 extrageri in 
I faze, pentru atribuirea ciști-

gurilor obișnuite in bani, supli
mentare și speciale. La faza I 
se vor efectua 2 extrageri (pri
ma de 9 numere din 90 și a 
doua de 9 numere din restul de 
81) ; la faza a Il-a se vor efec
tua 3 extrageri (prima de 5 nu
mere din 90, a doua de 6 nu
mere din 90 și a treia de 7 nu
mere din 90) ; la faza a IlI-a 
se vor efectua 2 extrageri (pri
ma de 10 numere din 90 și a 
doua de 12 numere din restul 
de 80). Participarea se face pe 
variante de 2 lei, 5 lei și 15 lei, 
variantele de 15 lei dir.d drep
tul de ciștig la toate cele 7 ex
trageri de la cele 3 faze. Se mal 
poate participa și pe variante 
combinate și combinații „cap de 
pod" calculate cu 5 lei sau 15 
lei varianta simplă componentă.

Depunerea biletelor câștigă
toare se va face pină in ziua 
de simbătă 20 aprilie 1974, la 
ora 13, în orașele reședință de 
județ, și pină vineri 19 aprilie 
1974, la ora 13 In celelalte lo
calități.

claie româno-americane. In avanta
jul ambelor țări.

L* *a  primire au luat parte tovarășii 
Janos Fazekas. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului in
terior. Ion Pățan. vlceprlni-mlnistru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior șl cooperării economice In
ternationale. și Corncllu Bogdan, am
basadorul României la Washington.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (ia Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Adrian 
Sunshine (S.U.A.). Dirijorul coru
lui : Vasilo Păntea. Solist : Aure
lian Octav Popa — 20.
a Opera Română : Travlata — 19.
• Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.
• Teatru) Național (sala mare) : 
Un fluture pe lampă — 19.30. (sa
la Comedia) : Prizonierul din 
Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
20.
a Teatrul „LucLa Sturdza Bu-

Au fost de față Jack Bennett, sub
secretar al finanțelor. John Arml- 
tnge. asistent adjunct al secretaru
lui de slat. Lewis Bowden, asistent 
adjunct al secretarului comerțului, 
și Harry G. Barncs Jr., ambasadorul 
S.U.A. la București.

★

industriei construcțiilor de mașini 
grele.

★
Cu prilejul vizitei salo in România, 

secretarul pentru comerț al S.U.A. 
și ambasadorul acestei țări la Bucu
rești au oferit un dineu.

(Agerpres)

O delegație a Consiliului Național 

al Femeilor a vizitat Filipinele
Intre 1 și 10 aprilie, o delegație a 

Consiliului Național al Femeilor clin 
Republica Socialistă România, con
dusă de tovarășa Suzana Gâdea, 
președinta consiliului, a făcut o vi
zită in Filipine.

In cursul vizitei, delegația a fost 
primită de președintele Republicii 
Filipine. Ferdinand Marcos, și soția 
sa. Imelda Marcos. Cu acest prilej, 
tovarășa Suzana Gâdea a transmis 
președintelui Marcos și soției sale un 
mesaj de salut din partea președin
telui Republicii Socialiste România,

tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu.

Mulțumind pentru mesajul adre
sat. președintele Ferdinand Marcos 
șl Imelda Marcos au transmis pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu calde sa
lutări, cele mai bune urări de sănă
tate și noi succese în activitatea în
chinată prosperității poporului român, 
păcii și cooperării internaționale.

(Agerpres)

Cronica zilei
Vineri, președintele Marii Adunări 

Naționale, Miron Constantinescu, a 
primit pe Pio Carlo Terenzlo, se
cretarul general nl Uniunii Inter
parlamentare. Cu această ocazie, au 
fost discutate unele aspecte legate 
de organizarea în țara noastră a lu
crărilor sesiunii de primăvară a U- 
niunii Interparlamentare, manifes
tare ce va avea loc la București, 
intre 15 și 20 aprilie a.c.

A participat președintele Grupului 
român al Uniunii Interparlamentare, 
Corneliu Mănescu.

★
Cu prilejul Zilei cosmonautului, 

vineri la prînz s-a inaugurat, la 
Muzeul de istorie a tehnicii „Prof. 
D. Leonida1' din București, o expo
ziție de fotografii intitulată „Cuce
rirea spațiului cosmic". Exponatele 
au fost donate de Academia de Ști
ințe a U.R.S.S.

La vernisaj au luat parte ing. 
Gheorghe Cocoș, adjunct al ministru
lui energiei electrice, prof. Alexan
dru Spătarii, vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, președinte al Comisiei 
române pentru activități spațiale, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, numeroși invitați.

Au participat V. I. Drozdenko, am
basadorul U.R.S.S. la București, și 
membri al ambasadei.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, vineri la a- 
miază s-a deschis în sala Ateneului 
Român expoziția „Afișul politic din 
Republica Populară Ungară1'. Ea pre
zintă, retrospectiv, afișul politic — a- 
cest mesager cu multiple sarcini — 
din 1919 și pină astăzi, in Ungaria. 
Se poate urmări, astfel, evoluția te
melor abordate sub acțiunea eveni
mentelor politice și sociale impor
tante din țara vecină, de la afișele 
care-i mobilizau pe muncitori pen
tru apărarea puterii cucerite de ei,

pinfl In cele ilusfrind munca de re
construcție. întărirea bazei materia
le a noii orinduirl, aspecte specifice 
ale vieții de familie, a tineretului, 
ierna nobilă a luptei pentru pace. 
Este evidentă, totodată, evoluția ar
tistică și stilistică a acestui gen al 
graficii. La realizarea celor 54 de lu
crări expuse și-au adus contribuția 
artiști de talent, recunoscuți pentru 
activitatea lor.

Despre realizările creatorilor din 
domeniul afișului din R. P. Ungară 
au vorbit, la vernisaj. criticul de 
artă Mircea Deac, directorul Oficiu
lui de expoziții, și Peter Karikas, 
atașatul cultural al R. P. Ungare la 
București.

La festivitatea care a avut loc cu 
acest prilej au asistat Ion Dodu Bă
lan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Ion 
Frunzotti, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. artiști plastici, critici de artă, 
alți oameni de cultură.

Au participat, de asemenea, Ferenc 
Martin, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, alți șefi de misiuni a- 
creditați in țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

★
Sub auspiciile Uniunii Societăților 

de Științe Medicale din Republica 
Socialistă România, la Casa univer
sitarilor din București a avut loc, 
vineri, un simpozion privind farma
cologia și terapeutica cu Brufen, pro
dus elaborat de fabricile de medica
mente Boots (Anglia) și Galenica 
(Iugoslavia). Simpozionul a fost pre
zidat de prof. dr. docent Victor Cio- 
banu, președintele secției de reuma
tologie a Uniunii Societăților de 
Științe Medicale. Au fost prezentate 
rapoarte și comunicări de către spe
cialiști din Anglia, Iugoslavia și 
România.

(Agerpres)
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FOTBAL GIMNASTICĂ

Tricolorii pleacă astăzi 
în turneul sud-american

Iatâ și ora plecării fotbaliștilor 
noștri in turneul sud-american ! As
tăzi, lotul reprezentativ' va traversa, 
pe calea aerului, imensitatea ocea
nului, indreptindu-se spre Sao Paulo 
(via Rio de Janeiro), unde, după 
cum se știe, la 17 aprilie urmează 
să intîlneașcă — într-o partidă ami
cală, dar deosebit de importantă — 
selecționata Braziliei, campioană a 
lumii. în continuarea turneului, la 
22 aprilie, echipa României va juca, 
de asemenea, un meci amical cu re
prezentativa Argentinei — și ea co
tată printre fruntașele fotbalului 
mondial. Două partide, desigur, pe 
care iubitorii fotbalului le așteaptă 
cu îndreptățită curiozitate șl cu spe
ranța că reprezentanții noștri se vor 
comporta pe măsura posibilităților 
lor fizice și tehnico-tactice, apărîn- 
du-și șansele cu ardoare și respon
sabilitate.

Preparativele echipei noastre, în
cepute de mai multă vreme (și des
fășurate cu unele dificultăți), s-au 
încheiat ieri la amiază. Pe terenul 
central al stadionului „23 August1', 
selecționații au intilnit, intr-o ultimă 
partidă de verificare și antrenament, 
echipa Rapid București. A fost un 
joc în care antrenorii au folosit în
tregiți efectiv, cu excepția lui Neagu 
și Jivan. In prima repriză, a jucat 
următorul „unsprezece", pe care an
trenorul Valentin Stănescu, după 
cum avea să ne declare, il consideră

de bază pentru acest turneu : Iorgu- 
le.se u — Anghelirii, Antonescu, Sa- 
meș, Cristache — D. Georgescu, Dinu 
— Lucescu, Iordăncscu, Kun, Marcu. 
în repriza secundă au mai jucat 
Hajnal, Bălăci, Beldeanu, Broșov- 
schi și Troi. S-au marcat zece go
luri (scor : 5—5). Firește, însă, nu 
scorul a contat in acest moment al 
pregătirilor.

In cadrul unei conferințe de pre- 
jă. ce a urmat după încheierea me
ciului de ieri, antrenorul naționalei 
a făcut unele precizări cu privire la 
componența actuală a lotului, la în
locuirile de ultimă oră. la dificultă
țile cauzate de absența, din diferite 
motive, a patru posibili titulari : 
Răducanu, Dumitru. Dobrin și Dumi- 
trache — jucători ce rămin. firește, 
în continuare in vederea selecționă
rii in echipa națională. Chiar și în 
aceste condiții — preciza antrenorul 
Valentin Stănescu — întregul lot ac
tual va depune toate eforturile pen
tru a se comporta cit mai bine. Tre
buie arătat că. pe lingă preocuparea 
pentru evoluția și rezultatele în sine, 
tehnicienii lotului au ca obiectiv in 
acest turneu și prefigurarea titulari
lor pentru o serie de posturi, ca și 
clarificarea și stabilizarea ideii de 
joc a reprezentativei naționale, știut 
fiind că in toamnă ea va debuta 
intr-o nouă ecțiție a campionatului 
european. Să sperăm că așa va fi 1

I. DUMITR1U

Campionatele internaționale ale României
în Sala sporturilor Floreasca din 

Capitală au început ieri Campiona
tele internaționale de gimnastică ale 
României la care participă sportivi 
și sportive din 11 țări. în prima zi 
s-au disputat exercițiile impuse. La 
feminin, pe primul loc se află re
prezentanta țării noastre. Elena

Ceâmpelea, cu 36,30 puncte, urmată 
de Zvetlana Pozigum (U.R.S.S.) 36,25 
puncte, Anca Grigoraș (România) și 
Raisa Biciukina (U.R.S.S.) cu cite 
36,20 puncte fiecare. în concursul 
masculin conduce Dan Grecu (Româ
nia) cu 54,70 puncte, urmat de Ni
kolai Ganin (U.R.S.S.) — 53,90 puncte.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS

TURNEUL DE LA CANNES. — 
în ziua a doua a turneului interna
țional de fotbal pentru juniori de la 
Cannes echipa Braziliei a învins cu 
scorul de 3—1 formația Ungariei 
prin punctele marcate de Santos (2) 
și Abao. Pentru maghiari a înscris 
Kiss. Echipa Italiei a întrecut cu 
1—0 (1—0) selecționata României, 
calif icindu-se pentru semifinale. 
Unicul punct a fost marcat in minu
tul 12 de Biasotti. Jocul a fost ur
mărit de 5 000 de spectatori.

ZAGALO — NOI RECRUȚI. — 
Antrenorul echipei reprezentative 
de fotbal a Braziliei, Mario Zagalo, 
a comunicat oficial numele celor doi

noi jucători care au fost introduși 
in lotul pentru turneul final al cam
pionatului mondial din. R. F. Ger
mania. Zagalo a selecționat ca por
tar pe Waldir Peres (Sao Paulo) și 
pe fundașul dreapta Eurico (Palmei- 
ras). Cei doi jucători înlocuiesc pe 
Felix și, respectiv, Carlos Alberto, 
care sint boLnavi.

★
In semifinalele „Cupei R. F. Ger

mania" la fotbal, echipa S. V. Ham
burg a învins cu scorul de 1—0 (1—0) 
formația Kickers Offenbach. în fi
nală, S. V. Hamburg va întîlni for
mația învingătoare din jocul Ein
tracht Frankfurt pe Main — Bayern 
Munchen, care va avea loc astăzL

Turneul internațional de tenis de 
la Monte Carlo a programat partide 
contind pentru sferturile de finală 
ale probei de dublu bărbați :

Iată rezultatele înregistrate : Ale
xander, Dent (Australia) — Kary 
(Austria), Szdke (Ungaria) 6—4, 
6—2 ; Gorman, Van Dillen (S.U.A.)
— Carmichael (Franța). Ruffels
(Australia) 6—3, 7—6 ; Hewitt,
McMillan (R.S.A.) - Năstase (Ro
mânia), Barthes (Franța) 7—6, 6—4; 
Orantes (Spania), Roche (Australia)
— Drysdale, Maud (R.S.A.) 6—3,
6—7, 6—3.

în partidele sferturilor de finală 
ale probei de simplu, jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a învins cu 7—6,
6— 4 pe australianul John Alexander, 
calificindu-se astfel pentru semifi
nale. Iatâ și celelalte rezultate : Bob 
Maud (R.S.A.)-Mike Estep (S.U.A.)
7— 6, 3—6, 6—4 : Marty Riessen
(S.U.A.) — Cliff Drysdale (R.S.A.) 
7—5, 6—3 ; Andrew Pattison (Rho- 
desial-Balasz Taroczi (Ungaria) 6—1, 
1—6, 6-2.

în optimile de finala ale turneu
lui internațional de tenis de la Or
lando (grupa a II-a a Circuitului 
W.C.T.), australianul John New
combe l-a eliminat in două seturi :
6— 1, 6—1 pe compatriotul său Geoff 
Master's.

în sferturile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la To
kio (grupa a III-a a Circuitului 
W.C.T.), campionul 6uedez Bjdrn 
Borg l-a învins cu 6—4, 6—3 pe ar- 
gentineanul Guilermo Villas, iar 
spaniolul Juan Gisbert a dispus cu
7— 6, 6—1 de americanul Paul Ger
ken. Principalul favorit al concursu
lui. australianul Rod Laver, l-a în
trecut in trei seturi : 6—3, 4—6, 6—4 
pe Ray Moore (R.S.A.).

POLO. — în ziua a doua a tur
neului internațional de polo pe apă 
(rezervat echipelor de juniori), care 
se desfășoară in piscina „Diana11 
din Sofia, selecționata României a 
intilnit formația Poloniei, pe care a 
Invins-o cu scorul de 5—4 (1—2,
1— 0, 1—1, 2—1). în celelalte două 
partide disputate s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Cehoslovacia — 
Bulgaria 9—8 (2—3, 1—1, 3—3, 3—1); 
Ungaria — Grecia 6—2 (1—0, 2—1,
2— 0, 1—1).

în clasament conduce . neînvinsă 
echipa României cu 4 puncte.

CAMPIONATELE EUROPENE DE 
TENIS DE MASĂ. — In finala pro
bei de dublu mixt din cadrul cam
pionatelor europene de tenis de 
masă de la Novi Sad cuplul sovietic 
Rudnova, Gomozkov a învins cu 
*21—16, 15—21, 21—16, 19—21, 21—13 
pe Grofova. Orlowski (Cehoslovacia).

După cum s-a anunțat, în această 
probă medalia de bronz a revenit 
perechii Maria Alexandru (Româ
nia). A. Stipancici (Iugoslavia). în 
turul doi al probei de simplu mas
culin vest-germanul Leiss l-a învins 
cu 21—11, 21—13, 21—16 pe Panait 
(România).

HOCHEI. — în campionatul mon
dial de hochei pe gheață (grupa A), 
care se desfășoară la Helsinki, s-a 
înregistrat o nouă surpriză de mari 
proporții : echipa Finlandei a reușit 
să învingă aseară cu scorul de 5—2 
(2—0. 2—0. 1—2) reprezentativa Ce
hoslovaciei, lidera de pină acum a 
clasamentului.

Intr-un alt meci, selecționata 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 3—1 
(0—1, 2—0, 1—0) echipa Suediei.

BASCHET. — Sala sporturilor din 
Cluj găzduiește lncepînd de . ieri 
competiția internațională masculina 
de baschet „Cupa Federației". In 
prima zi s-au înregistrat următoa
rele rezultate : R.T.I. Minsk — R.F. 
Germania 92—72, Ungaria — Româ
nia 84—82 (după prelungiri).

[faptul;
[DIVERS!
I------------- 1
| Arheologie
| din... avion

Studiind cu atenție fotografi- 
I ile luate din avion ale ruinelor 
1 cetății Histria. Alexandru Si- 
Imion Ștefan, de la Institutul de 

arheologie din București, a reu
șit să descopere o serie de de- 

I talii care, de la sol, sint inac
cesibile. Astfel, au ieșit la ivea
lă urmele a trei drumuri care 
duceau spre porțile vechiului o- 

Iraș roman, precum si o rețea 
de străzi perpendiculare, care 
impărțeau suprafața cetății in 

Izone de locuit ale căror laturi 
erau un multiplu de 30 de me
tri. în consecință, un important 
punct de plecare pentru noi să- 

I pături, spre alte taine Încă ne
dezlegate.

| Nu întotdea
una fuga-i 
sănătoasă

Doi ciobani — Al. Tătara șl 
G. Rlcu — se aflau cu turma 
de oi pe pășunea de lingă pă
durea din Hușteștl (Mehedinți). 
După ce au aprins focul, să-și 
mat dezmorțească oasele, cei 
doi s-au luat cu vorba, pină 
s-au trezit înconjurați de flă
cări. Falnicii copaci din apro
piere ardeau ca niște torțe. 
„Săriți, arde pădurea !“ — au 
strigat cei doi, după care au 
luat-o la sănătoasa. Au sărit să
tenii, au venit pompierii și in
cendiul a fost stins. In schimb, 
cei doi „8-au ars".

Un fotbalist 
în ofsaid

— E formidabil !
— Dacă pune ochii pe el o 

echipă mare, ajunge in ..A".
Cam așa vorbea tot orașul 

Sebiș, din județul Arad, despre 
„vedeta" echipei locale „Crișa- 
na“. De muncit nu muncea, 
pentru că iși „menaja" forțele 
pentru meciuri. în schimb, se 
împrumuta mereu cu bani de 
la „infocațli" săi suporteri, 
(vreo 60 la număr), care l-au tot 
„suportat" pină cîrid „vedeta" 
le-a spus c-o să-și vadă banii 
cind o să-și vadă el ceafa. Ne- 
•maiavind credit, fotbalistul-ve- 
detă Pascu Betea a marcat un... 
gol în buzunarul, unui tinăr mai 
mult sau mai puțin suporter. La 
procesul public de la Casa oră
șenească de cultură din Sebiș, 
P. B. a fost „promovat".

Explozie 
în lanț

S-a întîmplat pe șoseaua Sla- 
tina-Pitești, la kilometrul 68 + 
400. Autocamionul cu remorcă 
21—TR—1 288, condus de Florea 
Tufă, venea încărcat cu butelii 
de aragaz de la Craiova. La un 
moment dat, din neatenția șofe
rului, remorca s-a izbit de ca
pătul unui podeț de ciment. Din 
cauza zdruncinăturii, buteliile au 
început să explodeze una după 
alta. Din 59 de butelii n-a mai 
rămas nici urmă. Și, odată cu 
ele, a fost distrus și autoca
mionul.

Chestie de 
cherestea

Un control în Cluj, pe cit de 
inopinat, pe atit de puțin obiș
nuit, asupra unor autovehicule 
de format specific ții destinație 
precisă. Iată autovidanjera 
33—B—5 uo, la volanul căreia 
se află Ștefan Timbuc :

— Ce încărcătură aveți ?
— Ce încărcătură să am ? Nu 

scrie clar că e cu apă reziduală ?
Scria ape, dar era burdușită 

cu lemne. Cherestea de râși- 
noase. ,

La foarte scurt timp, hop șl 
autogunoiera 32—B—7 559.

— Ce incărcătură aveți ?
— Ce încărcătură să am ? Nu 

scrie ? Gunoaie !
Scria gunoaie, dar era tot che

restea. De unde ? Pentru cine ? 
Mister! In ziua respectivă, mai 
marii celor două autovehicule 
habar n-aveau unde se aflau a- 
cestea. Au aflat acum.

La vînătoare 
de lupi

cinema
e Un comisar acuzâ : PATRIA
— 9; 12; 15; 18; 21. BUCUREȘTI
— 8..TO: II; 13,15; 16; ie,39: 21,
FAVORIT — 9.15: 11.30; 13.45; 16; 
18.15; 29.30, MODERN — 9; 11.15; 
13.30; 16: 18.15: 20.30.
• Secretul lui Buddha : LUCEA
FĂRUL — 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20.30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.45; 11.15.
• Lupul singuratic : DOINA — 
12,45; 15: 17.30.
• Program de filme documenta
re : DOINA — 19,45.
A Ce drum fiă alegi : SALA PA
LATULUI — 17.15 (seria de bilete
— 5634); 20,15 (seria de bilete —
5035). SCALA — 9: 11.15; 13.45;
16.15: 16,45; 21.15. CAPITOL — 9; 
11,15: 13.30; 16; 18.30; 21.
— Rio Lobo : FESTIVAL — 9: 
11 15; 13,30; 16; 18,30: 21. EXCEL
SIOR — 9: 1L15; 13,30: 16; 18.30;

21, MELODIA — 9: 1L15: 13.30; 16; 
18.30: 20.45.
• Mihai Viteazul (ambele serii) :
— CASA FILMULUI — 13.
e Pi cal a : VOLGA — 9: 11,45:
14,30; 17,15; 20, MOȘILOR — 9: 
12,30; 16: 19.30. FLACARA — 9; 
11,45: 14.30: 17.15; 20.
• Cei cinci din cer : LUMINA - 
9; 11.15: 13,30; 16: 16.30; 20.45.
• Cenuși șl diamant — 14.30. 
Fanfane la Tulipe — 16.30. Rocco 
și frații sil — 18.45 : CINEMATE
CA (sala Union).
« Le Mans : VICTORIA — 8,30; 
ii; 13,30; 10; 18,30: 21. BUZESTI
— 9; 11,15: 13.30: 16; ie.15; 20.30, 
AURORA — 9; 11.13; 13.30; 15.45: 
18: 20,15.
• Țarul Ivan iși schimba profe
sia : BUCEGI — 15.45; 18; 20,15.
• Porțile albastre ale orașului :
COTROCENI — 13,45; 13.30: 18;
20.15, CENTRAL — 9.13; 11,30:
13.45: 16: 18.15 : 20.30.
• Cea mal frumoasă seară din 
viața mea : GRIVIȚA — 9: 11.15; 
13,39: 16; 18,15 : 20.30.
• Bărbați fără ocupație : RAHO
VA — 15,30: 18; 20.15.
• Cidul : GLORIA — 8; 12.30;

16,15; 19.45, FLAMURA — 9: 12,30: 
16; 19,30.
• Vară tlrzle : FERENTARI — 
15,30; 18: 20.15.
• Fantastica aventură a lui
„Neptun- : DACIA — 9; 11,15;
13.30; 16; 18,13; 20.30, LIRA —
15.30.
o Ceața : LIRA — 18; 20,15.
e Cfntecul Norvegiei : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 19.
• Dincolo de nisipuri : PRO
GRESUL — 15.30: 18; 20,15.
• Aurul negru din Oklahoma : 
UNIREA — 15.45: 18: 20.15.
• Al șaptelea cartuș : PACEA — 
16; 18; 20, FLOREASCA — 13.30; 
18: 20.15.
a Joe KJdd : CRINGAȘI — 16: 
10,15.
• Călărețul fără cap : GIULEȘTI 
— 15.30; 13; 20.15.
a Marele vals : POPULAR — 
15,30: 19.
• Proprietarii : COSMOS — 13.30; 
18; 20.15.
• Doi pe un balansoar : VIITO
RUL — 15,30; 18.
a Jucătorul : VIITORUL — 20,15. 
a Prințul Bob : VITAN — 15.30: 
18: 20,15.

• Chemarea străbunilor : MUN
CA — 13.30; 18; 20.15.
a Misterioasa prăbușire : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18: 20,15.
a O floare șl doi grădinari : AR
TA — 11: 15.30; 19.

teatre 

landra" (sala din bd. Schitu Mft- 
gureanu) : Pygmalion — 15. Chi- 
țimia — 20, (sala Studio) : Noile 
suferințe aie tinărului „W“ — 15, 
A douăsprezecea noapte — 30.
a Teatrul Mic : Viața c ca un 
vagon ? — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cel șase — 10,30. (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste — 
20.
• Teatrul Gluleștl : Simbătă Ia 
Veritas — 15; 19.30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Dan
sați cu salamandra — 10.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 17. (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 
17.
• Teatrul evreiesc : O scară ve
selă — 10,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. TĂ- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar 1“ — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să nc vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Reflectorul re
vistei — 19,30.
• Ansamblul artistic Rapsodia 

română" : Meleaguri fermecate —
19,30.
• Circul ..București" : Intilnlre la 
circ — 19,30.

tv
PROGRAMUL I

9,00 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru școlari,

9,30 Film serial : „Enelda" — 
episodul V.

10,15 Bucureștiul necunoscut : Vila 
cu clopoțel.

10.30 Telecincmateca.
16,00 Campionatele internaționale 

de gimnastică ale României 
— exerciții liber alese. Trans
misiune directă din Sala 
sporturilor Floreasca.

17.30 Telex.
17,35 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de informație șl ac
tualitate literară, teatrală, ci
nematografică și plastică.

17.55 Din țările socialiste. 
18,06 Familia.

18,36 Jaz la Sibiu. Selecțiunl 
din programele cvintetului 
Richard Oschanitzky, cvarte
tului Dan M'.ndrllă șl for
mației Sile Dlnicu.

19.00 Bună seara, vacantă ! Aven
turile iul Guliver : „Călătorie 
primejdioasă".

19.20 1001 de seri : „Mihaela și ju
căriile".

19.30 Telejurnal.
20,00 Clntecul sfiptftmînil : „Pentru 

ale noastre dragi culori". 
Muzica : Adalbert Winkler, 
text : Constantin Clrjan. In
terpretează George Enache.

20,06 Teleenciclopedla.
20,45 Film serial : Columbo. „Mac

beth '73". Cu : Peter Falk, 
Richard Baschart. Bernard 
Fox, Wilfrid Hydewhlte. Re
gia : Richard Quine.

22.20 Telejurnal.
22.30 Carusel. Film de Alexandru 

Bocflneț. Un carusel al cin- 
tecului șl al vedetelor de 
muzică ușoară. O seară cu 
Marina Voica, Angela Siml- 
lea, Corina Chlriac, Mariana 
Ștefănescu, Mlhat Constanti
nescu, Mircea Florian.

23,10 Gala UNICEF.

Aproape că nu era zi in care, 
la asociația județeană Sibiu a vî- 
nătorilor și pescarilor, să nu se 
primească o veste despre distru
gerile provocate de lupi : de la 
o fermă de stat dispărea un vi
țel, la o cooperativă agrico
lă o haită dăduse iama prin oi, 
din ograda unui gospodar pie
reau niște mici... Vinătorii au 
pornit pe urmele lupilor. Si- 

Imion Diac, pădurar din Avrig, 
a reușit să împuște patru și 8e 
părea că e un record. Dar iată 
că și Ilie Rău s-a dovedit tot 

I un bun ochitor, și a împușcat 
I și el tot'patru. în ultimul timp, 
■ veștile despre ravagiile lupilor 
Iau devenit tot mai rare. Asta 

nu înseamnă că și-au schimbat 
și năravul...

L

Rubrlcâ redactatâ de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scîntell"



viața internațională
Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O. N. I

SIRIA

Specialiști români

linei mai largi participări a tarilor in curs de dezvoltare
la progresul economic si tehnologic"

Intervenții ale participanților in dezbaterile de politică generală

* 3 ''ÎTF *-  (Corespondență de la C. Alexandroaie). — 
»j i , continuu dezbaterile dc politică ge-

materiilor prime și dezvoltării.
Plenara Adunării Generale iși 
ncralâ consacrată problemelor

Ministrul dc externe nl Columbiei. 
Alfredo Vazquez ('arrizo.sa, a sub
limat că. in ultimii ani, termenii

de dezvoltare s-au agravat 
u. iar statele Americii La- 
it hotârite sft pună capăt a- 

situații, care le afectează 
il economic și social. Co- 

> subliniat vorbitorul, se 
pentru convocarea unei 

conferințe internaționale asu-

1umbi a. 
pronunță 
noi 
pra problemelor economice, in sco
pul ’ _____ ______
comerțului mondial și al punerii salo 
pe bazele unei mai largi participări 
a țărilor in curs tic dezvoltare la 
progresul economic și tehnologic.

Gaston Thorn, ministrul de ex
terne al Luxemburgului, a chemat 
la crearea unui fond internațional 
in scopul ajutorării țărilor aflate 
lntr-o situație economică precară.

Președintele Gabonului. Alberto 
Bernard Bongo, declara că actuala 
P?nurie de energie a afectat și e- 
conomia statelor in curs de dezvol- 
i . Liberalizarea comerțului inter
național. a spus vorbitorul, nu va 
putea contribui de la sine la creș
terea economică a țârilor in curs 
de dezvoltare dacă nu va fi insolită 
de măsuri concrete pc linia demo
cratizării întregii vieți economice 
mondiale.

Habib Chaiti. ministrul de ex
terne al Tunisiei, s-a pronunțat 
pentru luarea in considerație a 
nevoilor, cerințelor și intereselor 
vitale ale statelor in curs de 
dezvoltare, fapt care trebuie să 
se reflecte în mod corespunzător în 
deciziile ce sc vor adopta.

Milos Minici, vicepreședinte 
Consiliului Executiv Federal, secre
tar federal pentru afaceri externe 
al R.S.F.I., referindu-se la adoptarea 
unor soluții practice in domeniul 
lărgirii cooperării economice interna
ționale, a propus efectuarea unor 
schimbări structurale in sistemul re
lațiilor economice care să asigure 
condiții accelerării procesului de in
dustrializare a țărilor in curs de 
dezvoltare și dc modernizare a agri
culturii lor, bazate pe deplina suve
ranitate asupra resurselor lor natu
rale. El a subliniat, de asemenea, 
necesitatea creării de condiții favo
rabile accesului pe piețele externe 
al produselor țărilor in curs de dez
voltare, la prețuri de natură să pună 
capăt transferului veniturilor lor spre 
statele industrializate. Vorbitorul a 
propus, de asemenea, adoptarea unor 
măsuri hotârite in domeniul finan
țării. in scopul transpunerii in viață 
a obiectivelor strategiei internaționale

revizuirii organizării actuale a

al

n dezvoltării. ..F.stc deosebit dc impor- 
lanl. a srblinint • ca activitatea șl 
funcționarea instituțiilor nionciarc 
și financiare sâ tic modificate și. tot
odată, sâ se asigure participarea de
plină a t’rilor in curs dc dezvol
tare. atit la formularea politicii lor. 
ci( șl la procesul dc luare a Iiotâri- 
rilor".

Ministrul afacerilor externe al U- 
niunii Sovietice. Andrei Gromiko. a 
apreciat c.T una dintre direcțiile 
principale ale rezolvării probleme
lor aflate pe agenda actualei se
siuni o constituie reașezarea con
secventă a sistemului dc relații 
economice internaționale. asupra 
căruia grevează povara trecutului. 
Trebuie lichidate definitiv rămă
șițele colonialismului și toate for
mele de inegalitate, n subli
niat vorbitorul. Uniunea Sovietică, 
a declarat el, este dispusă să parti
cipe la discutarea, atit bilaterală, cit 
și multilaterală, a modalităților de 
lichidare a situației de criză din do
meniul energeticii, pornind de la 
premisa că trebuie să fie asigurate 
interesele tuturor statelor. „Ne pro
nunțăm eu fermitate impotrixa prac
ticii potrivit căreia statele mai puter
nice, bazindu-sc pe superioritatea 
for in ce privește nivelul de dezvol
tare, sâ impună, practic, o colabo
rare inechitabilă țărilor mai puțin 
dezvoltate".

Totodată, el a arătat că este inad
misibil să se recurgă la pirghiile e- 
conomico pentru Imixtiunea in tre
burile interne ale altor țări, pentru 
exercitarea de presiuni politice a- 
supra lor.

Remarcind că principiul .suverani
tății străbate ca un fir roșu toate 
discuțiile și dezbaterile de la O.N.U., 
atit politice, cit și economice, mi
nistrul de externe sovietic a eviden
țiat că acest principiu presupune 
respectarea necondiționată a dreptu
lui suveran al fiecărui stat de a dis
pune liber de resursele sale natu
rale. Acest principiu include, firește, 
dreptul la naționalizarea și institui
rea controlului asupra activității ca
pitalului străin, iar Uniunea Sovie
tică sprijină cererea țărilor in curs 
de dezvoltare ca toate acestea să nu 
râmină numai pe hirtie, a spus A. 
Gromiko.

Vorbitorul s-a pronunțat, totodată, 
pentru respectarea principiului inad- 

dobindirii de teritorii 
principiului 
teritoriale a

al României. George Macovescu, șe
ful delegației țării noastre la ac
tuala sesiune extraordinară a Adu
nării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, a avut întrevederi cu 
ministrul afacerilor externe al Cana- 
d-d, l^Iitchel Sharp, precum și cu mi- 
r ■ trai de externe al Republicii Mal- 
g.'șc. Didier Ratsiraka, șefii delega
ții’or celor două țări la sesiune.

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la un schimb de vederi asupra 
evoluției pozitive a relațiilor bila
terale. fiind abordate, de asemenea, 
probleme internaționale de interes 
comun.

pe valea Eufratului
DAMASC 12 (Corespondență de 

la C. lonescu). — In zona ora
șului Rakka, situat la 50 kilo
metri in aval de marele baraj 
dc la Al Scara, dc pc Eufrat, 
un grup dc peste 30 dc specia
liști români desfășoară, de cite
va luni, o rodnică activitate de 
studiu și proiectare privind (tre
narea, irigarea și valorificarea 
complexă a unor terenuri din 
valea fluviului ce străbate nor
dul Siriei. Aceste lucrări se 
efectuează în conformitate cu 
prevederile acordului semnat în 
noiembrie 1973 intre întreprin
derea română dc comerț exte
rior „Romagrimex" și Ministerul 
sirian al Barajuluidepe Eufrat. 
Devansind termenele prevăzute 
in contract, specialiștii români 
au înaintat mult in execuția stu
diilor dc teren și a proiectării, 
astfel că lucrările propriu-zise 
de hidroameliorații, ce vor fi 
conduse din punct de vedere 
tehnic tot de „Romagrimex", 
vor putea începe mai devreme 
decit se prevăzuse initial.

Convorbiri româno-iugoslave
ciproc, unele probleme internaționa
le actuale și dezvoltarea in conti
nuare a colaborării dintre cele două 
partide.

I*a  convorbiri au mal participat 
Vaslle Șandru, ambasadorul Republi
cii Socialiste România 
Vladislav Obradovicl, 
de relații și legături 
a Prezidiului U.C.I.

BELGRAD 12 (Corespondență de la 
S. Morcovescu). — Tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întilnit, la 12 aprilie, eu tova
rășul Stane Dolanț, secretarul Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I.

în cadrul convorbirii, desfășurate 
lntr-o atmosferă prietenească, des
chisă, s-a efectuat un schimb de pă
reri privind probleme de interes re-

CONFERINȚA C. C
AL FRONTULUI PATRIEI

DIN VIETNAM

la Belgrad, ți 
șeful Secției 
internaționale

a primit pe ambasadorul

misibilitâții 
prin forță și a 
tării integrității 
statelor.

respec- 
tuturor

NAȚIUNILE
preș). — Ministrul afacerilor

UNITE 12 (Ager- 
ex terne

r
PARIS

HANOI 12 (Agerpres). — Sub pre
ședinția lui Ton Duc Thang, pre
ședintele R. D. Vietnam, președin
tele Prezidiului C.C. al Frontului 
Patriei din Vietnam, la Hanoi a avut 
loc, în zilele de 9—11 aprilie, o con
ferință lărgită a Comitetului Central 
al Frontului Patriei, transmite agen
ția V.N.A.

Conferința a adoptat o rezoluție in 
care sint salutate succesele obținute 
de combatanții din Sud, care luptă 
energic pentru a apăra zonele elibe
rate, precum și succesele combatan
ților din Nord in lichidarea sechele
lor războiului, in refacerea și dez
voltarea economiei și a culturii.

Totodată, rezoluția definește sar
cinile actuale ale Frontului Patriei 
din Vietnam.

HELSINKI 12 (Agerpres). — Amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia in Finlanda, Constantin Vlad, a 
fost primit de Aarne Saarinen, pre
ședintele Partidului Comunist Fin
landez.

Cu acest prilej, tovarășul Aarne 
Saarinen a transmis tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. un salut călduros și cele mai 
bune urări de sănătate și succes in 
activitatea sa.

îa cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea în continuare a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Finlandez.

moscova : Ședința consfătuirii conducătorilor

MOSCOVA 12. — Corespondentul 
Agerpres, N. Crețu, transmite : In
tre 9 și 11 aprilie 1974, la Moscova 
a avut loc cea de-a doua ședință a 
consfătuirii conducătorilor organelor 
pentru prețuri din țările membre ale 
C.A.E.R................... - ‘
delegații 
C.A.E.R. 
România 
condusă _  . , . „
Gaston Marin, președintele Comite
tului de stat pentru prețuri.

La ședință au luat parte 
din țările membre ale 

Din Republica Socialistă 
a participat o delegație 
de tovarășul Gheorghe

La ședință a fost convenit planul 
de activitate al consfătuirii pe anii 
1974—1975 și a fost examinată, de a- 
semenea, problema privind extinde
rea schimbului de informații dintre 
organele de prețuri din țările mem
bre ale C.A.E.R.

Ședința consfătuirii s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă prietenească, de 
țelegere reciprocă și colaborare 
vârâșească.

în- 
to-

Greva generalâ a oamenilor 
muncii japonezi 
transporturilor a intrat, vineri, 
in cea de-a doua zi, fapt fără 
precedent 
sindicale 
gocierile 
patronat, 
pe fărâ 
timul timp, fac unele progre
se, sindicatele exominînd posi
bilitatea reluării lucrului. Comi
tetul Camerei Reprezentanților 
pentru problemele sociale și ale 
muncii a adoptat amendamen
tele la legislația privind asigu
rările sociale, cerute de sindi
cate. In fotografie : Aspect din 
timpul unei acțiuni greviste în 

orașul Tokio

din sectorul

in istoria mișcării 
din Japonia. Ne- 

dmtre sindicate și 
desfâșurote aproa- 
intrerupere în ul-

agențiile de presă
Delegația de activiști ai 

P.C.R. cont^usA de tovarășul Con
stantin Potîngă, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.C.U.S., face o vizi
tă in schimb de experiență in Uniu
nea Sovietică, a fost primită la 12 
aprilie de P. N. Demicev, membru 
supleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S. La întilnire a 
participat ambasadorul Republicii 
Socialiste România in Uniunea So
vietică. Gheorghe Badrus. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cal
dă. prietenească.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI: "A

încheierea convorbirilor 
sovieto-siriene. La Moscova au 
luat sflrșit convorbirile dintre Leo
nid Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. Nikolai Podgornii, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Alexei Kosighin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și Hafez Assad, președin
tele Republicii Arabe Siriene, secre
tar general al Partidului Baas Arab 

‘Socialist, transmite agenția T.A.S.S. 
In cadrul convorbirilor, o atenție 
deosebită a fost acordată situației 
din Orientul Apropiat, părțile reafir- 
mindu-și hotărîrea de a depune și 
pe viitor eforturi pentru instaurarea 
unei păci durabile și juste în această 
zonă a lumii. A fost adoptată o de
clarație sovieto-siriană care urmea
ză să fie dată publicității.

i»,

alegerilor prezidențiale
Deșt lista candidați- 

lor se va închide abia 
marți. 16 aprilie, la 
miezul nopții, iar cam
pania electorală va în
cepe oficial citeva zile 
mai tirziu. Franța cu
noaște de pe acum e- 
fervescența politică a 
alegerilor prezidenția
le. Explicația consta 
în faptul că principa
lele candidaturi au 
fost anunțate, iar idei
le directoare ale can- 
didaților la funcția 
supremă au fost aduse 
la cunoștința opiniei 
publice prin declarații, 
conferințe de presă, 
interviuri.

..Filmul" cursei pre
zidențiale a început, 
precipitat, incă de joi, 
4 aprilie, cind Jacques 
Chaban-Delmas. fost 
prim-ministru in tim
pul mandatului pre
ședintelui Pompidou, 
ș; Edgar Faure, pre
ședinte al 
Naționale, 
nunțal 
Citeva zile 
ziu, luni, 
alte două 
tăți ale vieții politice 
franceze și-au depus 
candidatura, in or
dine cronologică : Va
lery Giscard d’Estaing, 
minL«tru de stat al e- 
conomiei și finanțelor, 
lider al mișcării Re
publicanilor indepen
denți. si Francois Mit
terrand. prim-secretar 
al partidului socia
li -t. reprezentant al 
celor trei partide 
semnatare ale pro
gramului comun de 
guvemămînt — P.S.F.. 
P.C.F. și radicalii 
stingă.

Ziua de 
caracterizat 
terventia 
ministru, Pierre Mes
smer. care, considerind 

șansele actualei

Adunării 
și-au a- 

candi daturile, 
mai tir- 

8 aprilie, 
persona :i-

de

marți
prin

primului

s-a 
in-

majorități se reduc in 
raport direct cu nu
mărul de candidați 
proveniți din. rinduri- 
le ei, a făcut un apel 
la retragerea acestora 
în favoarea sa. La 
apel a răspuns doar 
Edgar Faure, ceea ce 
a determinat pe pri
mul ministru să re
nunțe definitiv la de
punerea candidaturii 
proprii.

In sfirșit, joi seara, 
un alt membru al gu
vernului, 
poștelor 
nicațiilor, 
yer, și-a depus 
di datura 
cu demisia din func
ția guvernamentală. 
Așadar, in momentul 
de față trei candi
dați ai majorității 
vizează postul ’ 
al statului, in 
ce Uniunea 
Eprijină un 
candidat, 
Mitterrand.

Acestea sint princi
palele forțe politice 
pe care le reprezintă 
pretendenții la titlul 
de președinte al re
publicii. Este adevă
rat. numărul total al 
candidaților înregis
trat pină în prezent 
este de 22. inclusiv o 
femeie, d-na Huguette 
Leforestier. reprezen
tantă a Ligii pentru 
drepturile femeii, or
ganizație condusă de 
cunoscuta scriitoare 
și activistă pe tărim 
social. Simone de 
Beauvoir. Observato
rii politici sint insă 
în unanimitate de a- 
cord că in cursă nu 
se află în realitate 
decit reprezentanții 
majorității și candi
datul unic al stingii. 
Care sint liniile di
rectoare ale campanipi 
electorale a acestora ?

sa.

ministrul 
și telecomu- 

Jean Ro- 
can- 

concomitent

de șef 
vreme 
stingii 
singur 

Francois

u-Avind 
niunii 
pentru 
principala formație a 
majorității si a Cen
trului democrație si 
progres. Jacques Cha- 
ban-De’mas se pre
zintă. desigur in linii 
generale, ca un conti
nuator al noliticii ge
neralului de Gaulle și 
al președintelui Pom
pidou. propunind, tot
odată, o scrie de re
forme pentru ,.o nouă 
societate". Pe plan 
extern, fostul prim- 
ministru se exprimă 
pentru apărarea inde
pendenței in contextul 
alianțelor existente.

în afară de grupa
rea pe care o repre
zintă. Valery Giscard 
d’Estaing și-a raliat o 
parte din mișcarea re
formatorilor. condusa 
de Jean Lecanuet. El 
preconizează realiza
rea unei ..noi majori
tăți prezidențiale lăr
gite" și se declară 
pentru înfăptuirea u- 
niunii politice a Pieței 
comune.

Ultimul înscris pe 
lista de candidați nu 
aparține nici unui 
partid politic, dar se 
bucură de audiență în 
rîndul micilor comer- 
cianți si meseriași, 
care reprezintă o ca
tegorie socială destul 
de largă. Jean Royer 
nu și-a expus încă 
programul său politic.

Franțois Mitterrand, 
după cum se știe, este 
candidatul comun al 
socialiștilor, comuniș
tilor și radicalilor de 
stingă, la care s-au 
raliat în ultimele zile 
P.S.U. și importan
ta centrală sindicală 
C.F.D.T. Inspirat de 
programul comun de 
guvernămint. candida-

sprijinul _ 
democraților 

republică.

tul stingii proDune un 
proiect care să permi
tă realizarea unor 
transformări funda
mentale in viata eco
nomică și socială.

După cum remarcă 
numeroși observatori 
politici, prezenta unui 
candidat 
forțelor 
constituie 
aspect al 
prezidențiale, cu 
mai mult cu cit ma
joritatea guvernamen
tală se prezintă in or-

comun al 
de știnga 
principalul 
campaniei 

atit

LONDRA

transmit
Sosirea Ia Havana a pre

ședintelui Algeriei. Houari 
Boumediene, președintele Consiliului 
Revoluției, președintele Consiliului 
de Miniștri al Algeriei, a sosit la 
Havana. Pe aeroport, oaspetele al- 
gerian a fost intimpinat de Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al Gu
vernului Revoluționar, Osvaldo Dor- 
ticos, președintele Republicii C 
precum și de alți conducători 
partid și de stat cubanezi. In 
ceeași zi, la Palatul Revoluției 
început convorbirile oficiale 
delegațiile celor două țări.

Cuba, 
de 
a- 
au 

intre

dine dispersată. In 
consecință, ultimele 
sondaje de opinie pre
văd pentru Francois 
Mitterrand un avans 
in cadrul primului tur 
de scrutin din 5 nv:i. 
Conform prevederilor 
constituționale, dicâ 
in această fază nici 
unul din candidați nu 
obține majoritatea ab
solută, primii doi clă- 
s!*i  se confruntă in al 
doilea tur prevăzut la 
19 mai.

Pină atunci însă in

Întreaga Franță se va 
desfășura campania e- 
1 amorală. Fiecare can
didat va participa la 
numeroase întilnifi cu 
alegătorii pe plan lo
cal. regional si națio
nal. Concomitent, te
leviziunea va oferi 
carididatilor posibili
tatea de a-și expune 
ideile după un pro
gram care va fi sta
bilit ulterior.

Paul 
DIACONESCU

Ample demonstrații
în favoarea dezarmării nucleare
Vineri dis-de-dimi- 

neațâ, din toate coltu
rile Angliei s-au în
dreptat spre Alder
maston sute si sute de 
cetățeni, inițiind astfel 
tradiționalul mars P«s" 
cal. Spre orele 11, la 
locul numit Falcon 
Field, se strinsese o 
mulțime de oameni — 
tineri și virstnici, băr
bați, femei si copii — 
care purtau steaguri, 
pancarte și lozinci.

Alegerea orășelului 
din sudul Angliei ca 
loc de desfășurare a 
unor importante de
monstrații in favoarea 
dezarmării nucleare și 
a reducerii cheltuieli
lor militare nu este 
intîmplătoare : după 
cum se știe, in aceas
tă localitate se află un 
mare centru de cerce
tări pentru armele nu
cleare. Și in acest an 
manifestanții s-au pro
nunțat pentru interzi
cerea armelor nuclea
re, lichidarea bazelor 
străine din Anglia și 
reducerea bugetului 
militar, care împovă
rează economia țării. 
Secretarul general al 
campaniei pentru de
zarmarea nucleară. 
Dan Smith, a declarat 
că in acest fel opinia 
publică britanică do
rește să reamintească

guvernului laburist de 
programul aprobat la 
conferința 
laburistă din 
trecută, program 
prevede ’ 
bazelor 
Anglia 
cheltuielilor 
cu un miliard de lire 
sterline pe an.

Demonstrația nu 
va mărgini doar 
mitingul de protest 
la Aldermaston. Mar
șul demonstrativ este 
programat să dureze 
patru zile, urmînd să 
se încheie la Londra. 
De la Aldermaston de
monstranții s-au în
dreptat spre capitală, 
fiind salutați de mii 
de cetățeni, cărora 
le-au făcut cunoscute 
obiectivele luptei lor. 
In cursul serii, coloa
na a ajuns la Reading, 
de unde iși va re
lua simbătă dimineața 
drumul pină la Slough. 
Duminică, manifestan
ta vor ajunge in car
tierul londonez C’ 
week, iar luni 
străbate orașul 
centrul capitalei, 
după-amiaza aceleiași 
zile, in piața Trafalgar 
din Londra va avea 
loc o mare demonstra
ție la care vor lua 
cuvîntul cunoscute 
personalități ale vieții

națională 
toamna 

care 
desființarea 

nucleare din 
și reducerea 

militare

se 
la 
de

Chis- 
vor 

spre 
In

publice din Anglia — 
deputați in Camera 
Comunelor și Camera 
Lorzilor, lideri politici 
Și sindicali.

Intr-un articol pu
blicat de ziarul „Mor
ning Star", secretarul 
general al Partidului 
Comunist din Marea 
Britanic, John Gollan, 
scrie, in legătură cu a- 
cest eveniment : „Par
tidul comunist se pro
nunță pentru retra
gerea Angliei din 
N.A.T.O., pentru ca 
țara să poată acționa 
in mod independent pe 
plan extern și să-și 
folosească influența și 
prestigiul său in ve
derea creării unui sis
tem trainic de securi
tate in întreaga Euro
pă, inclusiv lichidarea 
reciprocă a N.A.T.O. 
și a Tratatului de la 
Varșovia. Demonstra
ția organizată in ca
drul campaniei pentru 
dezarmare nucleară 
este îndreptată spre 
acest scop. De aceea, 
ne adresăm tuturor să 
se alăture demonstra
ției și să-și exprime in 
acest fel dorința lor 
de a se produce o 
schimbare radicală in 
politica externă bri
tanică".

N. PLOPEANU

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Un- 
gUrO, conc^usa de Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
și-a încheiat vizita oficială de prie
tenie in R. S. Cehoslovacă.

Primul secretar al C.C. al 
P.C. BulgGFf președintele Consi
liului de Stat, Todor Jivkov, și-a 
încheiat vizita oficială în Irak, în
treprinsă Ia invitația lui Ahmcd 
Hassan Al-Bakr, secretar general al 

a Partidului 
președintele

conducerii regionale 
Socialist Arab Baas, 
Republicii Irak.

Vicepremierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
Li Sien-nien, a avut o convorbire 
ca delegația Asociației exportatori
lor din Brazilia, condusă de Giulite 
Coutinho, președintele asociației, 
care se află într-o vizită la Pekin.

Primul ministru al gu
vernului R. D. Vietnam, ^am 
Van Dong. și-a încheiat vizita ofi
cială de prietenie in Suedia. în cursul 
căreia a fost primit de regele Cari 
a! XVI-lea Gustaf și a avut convor
biri cu primul ministru, Olof Palme.

Protocol romfino-bulgar.
La Sofia a fost semnat protocolul 
ședinței a 5-a a grupului de lucru 
româno-bulgar de colaborare econo
mică și tehnico-științifică in dome
niul metalurgiei.

Un mare miting,
cu prilejul împlinirii a 70 de ani de 
Ia apariția ziarului .....
organ central al Partidului 
nist Francez, a avut loc la 
Luind cuvîntul, ... _ ‘___
secretar general al P.C.F., a făcut o 
analiză a situației economice, poli
tice și sociale din Franța.

..L’Humanite",
Comu-

... ... Paris. 
Georges Marchais,

Președintele Richard Ni-
XOll l"a Pr^m^’ vineri, la Casa 
Albă, pe ministrul de externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromiko, care ia 
parte la lucrările actualei sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale a 
O.N.U.

Ld Prn^d a semnat Vineri, 
protocolul cu privire la colaborarea 
tehnico-științificâ pe anul in curs in
tre Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor al Româ
niei și Ministerul Agriculturii și A- 
limentației al Cehoslovaciei.

Peste 900 de persoane 
au pierit In inundațiile catastrofale 
care s-au abătut asupra sudului 
Braziliei, la sfirșitul lunii martie — 
a declarat deputatul Adhemar Guisi, 
președintele Comisiei parlamentare 
pentru dezvoltarea economică a aces
tei regiuni, in cadrul dezbaterilor 
privind acordarea de credite zonelor 
sinistrate. Pagubele materiale se ri
dică, numai in statul Santa Catari
na, cel mai afectat de calamitate, 
la 300 milioane dolari. Pe de altă 
parte, din Argentina se anunță că, 
în urma revărsării nurilor Bermejo 
și Pilcomayo. care au inundat loca
litățile din sudul provinciei Formosa, 
au fost evacuate 15 000 de persoane.

Ecouri favorabile după semnarea
acordului tripartit de la Delhi

DELHI 12 (Corespondență de Ia I. 
Puținelu). — Acordul tripartit reali
zat la convorbirile miniștrilor de ex
terne ai Indiei, Pakistanului și Ban
gladeshului a fost primit in cele trei 
țări ca un moment cu o largă sem
nificație in pregătirea condițiilor tre
cerii de la perioada de confruntare 
la o epocă de colaborare în vederea 
reinstaurării unei păci durabile in 
zonă.

Supus dezbaterii in Camera Popu
lară a Parlamentului indian, unde a 
obținut aprobarea unanimă, noul a- 
cord a fost calificat de ministrul de 
externe al Indiei, Swaran Singh, 
drept „o încununare a eforturilor 
desfășurate prin tratative bilaterale 
și cu mijloace pașnice pentru solu
ționarea tuturor problemelor umani
tare rezultate in urma evenimente-

acordul deschizind per-lor din 1971, acordul deschizind per
spective relațiilor dintre India și Pa
kistan".

Intr-o conferință de presă, minis
trul de stat pakistanez pentru pro
blemele externe și apărării, Aziz 
Ahmed, a apreciat, la rîndul său, că 
soluționarea problemei celor 195 pri
zonieri pakistanezi reprezintă „cea 
mai importantă decizie cu adinei im
plicații pentru viitorul relațiilor din
tre țările subcontinentului".

Reîntors la Dacca, ministrul de ex
terne al Republicii Bangladesh, 
Kamal Hussein, a afirmat, de ase
menea, în cadrul unei conferințe de 
presă, că „oficialitățile din Bangla
desh și Pakistan se vor întilni in cu- 
rind pentru a reglementa și alte pro
bleme râmase nesoluționate Intre cele 
două țări".

• VIDEO-DISCUL. u" 
procedeu, apreciat ca de-a 
dreptțil revoluționar, de Înregis
trare a imaginilor T.V. alb- 
nogru sau color șl care să nu 
necesite un material complicat 
și costisitor a fost pus de cu- 
rind la punct de un grup de 
specialiști din R.F.G. Reluînd 
un procedeu, cunoscut mai de 
mult/ de înregistrare magnetică 
a sunetului pe disc, noul pro
cedeu se bazează pe înregistra
rea, de data aceasta a imaginii, 
pe un disc pe care sint gravate 
două spirale — una magnetică, 
destinată înregistrării și redării 
imaginilor, cealaltă simplă, pen
tru ghidarea capului magnetic. 
Discul, avind dimensiuni nor
male — diametrul 30 cm — 
este așezat pe o platformă obiș
nuită de picup, care, datorită 
unor dispozitive accesorii, exe
cută 156 de rotații pe minut. 
Conectat la televizor, picupul 
cu discul respectiv poate înre
gistra și apoi reda pe ecranul 
acestuia un program de 12 mi
nute, pe fiecare parte. Pe lingă 
simplitatea sa, noul procedeu 
prezintă și avantajul de a fi 
cel mai ieftin dintre toate pro
cedeele cunoscute pină acum.

• MICROSTRUCTURA 
OCEANELOR. Patru luni a 
durat cea de-a 11-a expediție a 
navei sovietice de cercetări 
științifice „Dmitri Mendeleev" 
în oceanele Pacific și Indian, 
la bordul căreia s-au aflat, de 
asemenea, savanți din Austra
lia, Noua Zeelandă, Bulgaria și 
S.U.A. De data aceasta, oamenii 
de știință au procedat la exa
minarea microstructurii „inti
me" a continentului acvatic. 
Dacă in expedițiile precedente, 
de pildă, temperatura, salini ta- 
tea, viteza curenților, electro- 
conductibilitatea se măsurau in 
puncte aflate la 50—100 de 
metri unul de altul, acum aces
te măsurători s-au făcut din 
centimetru in centimetru. Date 
interesante — relatează ziarul 
,.Pravda" — au fost obținute 
prin cercetarea proceselor de 
turbulență, — al amestecării a- 
pelor sub influența diferiților 
factori de care depinde întreaga 
viață in ocean, — particularită
țile climatice in diferite zone ale 
planetei. Cercetările s-au des
fășurat cu aparate de mare fi
nețe. înregistrînd, de pildă, 
schimbările de temperatură 
pină la a 10-a mia parte din- 
tr-un grad. Constatările făcute 
vor îngădui, intre altele, să se 
facă recomandări adecvate în 
legătură cu lupta contra poluă
rii oceanelor.

• DACTILOGRAFIE, 
DIN ȘCOALA PRIMARA. 
In urma sondajelor efectuate la 
Milano de un grup de psihologi 
italieni rezultă că 90 la sută 
din profesorii și 92,5 la sută din 
părinții chestionați se pronunță 
pentru introducerea mașinii de 
scris in școli ca practică didac
tică curentă, care să fie folo
sit de școlari de la cea mai 
fragedă virstă. Printre princi
palele avantaje prezentate de 
însușirea scrierii mecanice este 
faptul că ea favorizează desfă
șurarea logică corectă a gindi- 
rii și, mai ales, însușirea unei 
metode de lucru organizată, 
ordonată și rapidă.

• „AMINTIRE". u"
rist elvețian, Georges Cormin- 
beuf, de 38 de ani, a fost con
damnat de către Tribunalul co- 
recțional din Atena la nouă luni 
închisoare pentru violarea legii 
cu privire la protejarea monu
mentelor antice. Urcînd 
Acropole, in centrul ___
elene, unde se înalță Parteno- 
nul, turistul a ridicat un bloc 
de marmură și l-a izbit de stîn- 
că pentru a lua un fragment 
drept ..amintire". In rechizito
riul său, procurorul a calificat 
faptul drept act de vandalism. 
Dacă fiecare din cei circa două 
milioane de turiști, cîți esca
ladează anual Acropole, ar lua 
ciie o asemenea „amintire", re
licvele strălucitoarei epoci a lui 
Pericle ar fi pulverizate in 

lumii intr-un 
scurt decit a

---- pe
capitalei

Pericle ar 
toate colțurile 
timp mult m^i „
fost nevoie pentru înălțarea lor.

• ROCI DIN CEN
TRUL TOPIT AL PĂMÎN- 
TULUI ? Cițiva profesori de 
la Universitatea Corneli din 
S.U.A. au anunțat, la întruni
rea Uniunii geofizicienilor 
americani, că au descoperit roci 
care ar putea proveni din chiar 
centrul topit al Pămintului sau 
din straturi foarte apropiate de 
acest centru. Rocile, care 
conțin fier, nichel și granat, au 
fost culese dintr-o mică depre
siune denumită Josephine, din 
Munții Klamath, statul Oregon. 
Această depresiune este singura 
din lume care conține minereul 
denumit Josephine. Grupul de 
cercetători ai Universității Cor
neli afirmă că, după studierea 
acestui minereu, au ajuns la 
concluzia că el s-a putut for
ma numai la presiunea și tem
peratura de la cel puțin 2 000 
de mile adincime. Cum a fost 
el transportat de la o aseme
nea adincime la suprafața pla
netei — rămine o enigmă. Dacă 
se va afla compoziția stratului 
Pămintului din care provine a- 
cest minereu se va face un pas 
semnificativ in studierea ori
ginii Pămintului și a evoluției 
lui. îndeosebi în ce privește 
mișcarea continentelor — afir
mă oamenii de știință ameri
cani.
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