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Vești• La Buzău a intrat în funcțiune, la parametrii proiectați, întreprinderea pentru aparate și dispozitive destinate construcției de căi ferate —u- nica unitate industrială de acest gen din țară. Potrivit proiectelor, fabrica va realiza anual 25 000 de tone de piese și subansam- ble pentru producția de macaze, duble joncțiuni, în- I crucișări. precum și ' dispozitive necesare trecerii locomoti- , velor și vagoanelor [ la ecartamente j diferite — linii lo-

din economiecale, industriale, forestiere și altele.Mai bine de jumătate din echipamentul necesar punerii în funcțiune a ace.stui obiectiv s-a realizat prin autodotate. Noua întreprindere buzoiană va avea un rol deosebit in acțiunea de modernizare și dezvoltare a transporturilor feroviare.• De pe benzile de montaj ale cunoscutei întreprinderi bucureștenc „Autobuzul'' a ieșit cea de-a 3500-a autoutilitară Tv—12.

Acest tip de autovehicul, realizat după o concepție tehnologică modernă. este fabricat in 10 variante, printre care: furgortetă, microbuz, sanitară, cisternă izotermă,’ autoatelier. în a- cest an se prevede diversificarea gamei sortimentale a acestui produs cu încă 8 variante cu funcționalități multiple, fapt ce va contribui la o mai bună satisfacere a cerințelor beneficiarilor interni și externi. (Agerpres)

IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele republicii,

IERI A AVUT LOC CONSFĂTUIRE CTIVULUI DE PARTID
Șl DE STAT DIN MINISTERE Șl INSTITUȚII CENTRALE

Și ziua și noaptea, 
cu toate forțele, 

ÎN CAMPANIA
DE IRIGARE

brăila: Zilnic, apă pentru
6000 hectare

în prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a avut loc. joi, 11 aprilie. Consfătuirea activului de partid și de stat din ministere și instituții centrale.Consfătuirea de lucru, care s-a desfășurat în sala Palatului Republicii Socialiste România, a reunit consiile de conducere, membrii comitetelor de partid și ai birourilor organizațiilor de bază din ministere și instituții centrale, reprezentanți al consiliilor și comitetelor oamenilor muncii și ai organizațiilor de partid din centrale și întreprinderi, activiști de partid și de stat.Cei peste 3 000 de participanți la consfătuire au făcut o caldă și însuflețită primire conducătorilor partidului și statului nostru. și-au manifestat — și cu a- cest prilej — profunda lor satisfacție și mîndrie patriotică față de alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca președinte al României socialiste, încrederea deplină în partid și secretarul său general, hotărîrea de a milita neabătut pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R., pentru perfecționarea continuă a întregii vieți economice și sociale, pentru realizarea exemplară și la nivelul exigențelor actuale a sarcinilor pe care societatea socialistă le pune în 

momentul de față in dezvoltarea sa multilaterală.în aplauzele puternice, îndelungi, ale celor prezenți, în prezidiul consfătuirii au luat loc tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, Emil Bodnaraș, Maxim Berghianu, Elena Ceaușescu, Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, Florian Dă- nălache, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas. Petre Lupu, Manea Mănescu, Gheorghe Pană. Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu. Gheorghe Stoica, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Constantin Băbălău. Cornel Burtică. Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Magdalena Filipaș, Mihai Gere. Ion Ioniță. Vasile Patili- neț. Ion Pățan, Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice. loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele. Mihail Florescu, ministrul industriei chimice. Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale. Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, Ion Traian-Ștefănescu. prim-secretar al C.C. al UyT.C.. ministru pentru problemele tineretului, Nicolae Matei, Constantin Petre și Nicolae Constantin, secretari ai Comitetului municipal București al P.C.R.. Nicolae Popa. prim-vicepre- ședinte al Consiliului popular al municipiului București. Ion Co- mănescu, secretar al Comitetului de partid de la Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, 

Aurelia Mitican. secretar al Comitetului de partid de la Ministerul Industriei Ușoare. Emil Spirea, secretar al Comitetului de partid de la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, Decebal Urdea. secretar al Comitetului de partid de la Ministerul Finanțelor, și Ste- lian Cristescu. locțiitor al secretarului Comitetului de partid de la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii.Deschizind lucrările consfătuirii, tovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului municipal de partid București, a prezentat, in numele Biroului Comitetului municipal de partid. unele aspecte din activitatea desfășurată de consiliile de conducere și organizațiile de partid din ministere și instituții centrale pentru înfăptuirea programului adoptat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R.. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.în cadrul consfătuirii — care și-a propus să examineze stilul și metodele de muncă ale organelor colective de conducere ș: ale organizațiilor de partid din ministere și instituții centrale să genera1 izeze experiența pozitivă și să determine îmbunătățirea in continuare a activității acestora în vederea transpunerii cu succes in viață a sarci- 

Ritar »: atribuțiilor care le revin din bortririle de partid <• de stat, din indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu. au avpt loc ample dezbateri la care au participat tovarășii : luau Avram, ministrul industriei csxs- strucțiilor de mașini grele. Dumitru Gherghișan. prim-secretar al Comitetului P.CJt. al sectorului 1 din Capitală. Bujor Alasă- șan. ministrul nunelor, petrolul x și geologiei. Aurelia Milicas, secretar al Comitetului de partid din Ministerul Industriei Ușoare. loan Irsu. președi-.iri- Consiliului National pentru Silință și Tehnologie. Angelo Miculescu. mir: strai agricultor::, industriei alimentare și apelor. Manea Mănescu. prim-miiusxru al guvernului. Emil Spirea, secretar ai Comitetului de panic de la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor. Dumitru Nerșoia. prim-secretar al Comitetului P.C.R. al Sectorului VII din Capitală. Matei Ghigiu. ministrul eorjtruc' ior industriale. Gheorghe Gheorghiu. secretar ai Comitetului de partid din Ministerul Industriei Metalurgice. Alexandru Roșu, directorul general ai Uzinelor .23 August’. Emil Fleșe- riu. secretarul Comitetului de partid din Ministerul Comerțului Exterior. Dumitru Niea- lescu. șef al Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor Mihail Florescu. ministrul industriei chimice. loan Oprea, secretar al Comitetului de partid al Inrti-

cere ș. eenstlulor oamenilor nex.. al comuniștilor, tuturor munntor.lcr. inginerilor și teh- amnîlor de a-si consacra cu pasiune întreaga lor activitate înfăptuiri: politicii partidului, năbiinrind hotârirea nestrămutată de a da viață programului Congresuiui al X-lea și Confe- - Naționale ale P.C.R.. dea c.-j'. prin noi și importante ■kw re, in întrecerea pentru in- depiinirea planului cincinal înainte de termen, a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidu-In încheierea lucrărilor consfătuirii. primit cu urale și ovații a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Exprimind hotârirea de a înfipt.:: sarcinile, indicațiile și concluziile cuprinse in cu-rintarea tovarășului NicolaeCeaușescu și in legătură cu proci-mele dezbătute de către ac- de partid și de stat din mim stere și instituții centrale, consfătuirea a adoptat o rezoluție care va fi dată publicității.
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Oementi muncu de pe ogoa
rele județului Brăila, tineri ți 
virstnici, ajutați de pionieri și 
elevi, depun in aceste zile efor
turi pentru a asigura culturilor 
apa necesară. Unindu-și forțele, 
dind dovadă de inițiativă și spi
rit de răspundere, ei au înche
iat ieri seară lucrările de ame
najări pentru irigații în sisteme 
locale pe întreaga suprafață de 
1094 hectare planificată pentru 
acest an și pe alte 2 630 hecta
re in sisteme vechi. Tot pînă 
ieri, îucrînd zi și noapte, ei au 
reușit să ude culturile de pe o 
suprafață de 50000 hectare. Au 
terminat prima udare la grîu, 
orz de toamnă și lucerna, iar ti
nerii de la C.A.P. Tudor Vladi- 
mirescu, Orleasca, Viziru, La
nuri, Movila Miresii, precum și 
din I.A.S. Siliștea și Tichilești au

caraș-severin : Rîuri sint, dar 
trebuie folosite !Deși în județul Caraș Severin procentul suprafețelor arabile este mie în comparație cu întinderea sa, există unele zone de teren cu o fertilitate destul de ridicată care dă posibilitatea să se asigure în bună măsură produsele necesare propriului consum. Am făcut a- ceastă precizare deoarece pentru a răspunde acestei nevoi, valorificarea suprafețelor existente impune o judicioasă folosire a tuturor resurselor materiale și umane disponibile. Cu atît mai mult este valabilă acum această subliniere cînd rezervele de apă din sol s-au diminuat, în timp ce pe de altă parte rețeaua de riuri își oferă în compensație apa din belșug.Stăm de vorbă cu tovarășul Gheorghe Benghia, directorul Oficiului de îmbunătățiri funciare Caraș Severin. Lăsăm de o parte lucrările pentru com

început udarea a doua la grîu. 
După cum aflăm de la Direcția 
județeană pentru agricultură, se 
udă zilnic in ritm de 6 000 hec
tare. La cele 750 de agregate de 
aspersiune care funcționează con
tinuu s-au adăugat ieri alte 50 
de agregate.

Și în Insula Mare a Brăilei bă
tălia plinii este in toi. Aici, apa 
din Dunăre a fost introdusă în 
refeaua canalelor de desecări, 
ceea ce a determinat ridicarea 
nivelului pînzei freatice. Cifrele 
vorbesc de la sine despre efor
turile insularilor: pînă în pre
zent au fost introduși circa 12 
milioane metri cubi de apă pe 
rețeaua de desecări de aici, care

C. ION

(Continuare în pag. a Il-a)

baterea excesului de umiditate, reținem doar că în acest an se irigă prin amenajări locale 1400 hectare in CA.P. cu ajutorul a- gregatelor de aspersiune la care se adaugă încă 600 irigări în brazdă. In același timp se află in curs de amenajare cu termen de dare in folosință pină la sfirșitul acestui an incă 980 hectare din care pină in momentul de față s-a realizat abia o cincime. Cum este și firesc, din ceea ce există in prezentponderea cea mai mare din suprafețele irigate o reprezintăcele cultivate cu legume. Mai adăugind că cele 1.400 hectaresint deservite doar de 48 de a- gregate, alte 7 fiind așteptate, se impun citeva întrebări : Una : directorul adjunct al Di-I. DANCEA
(Continuare în pag. a Il-a)

Noul sistem de retribuire a muncii — 

expresie a creșterii nivelului de trai

Dascălii 
din sat

de
EUGEN MIHĂESCU,

Recent o formație corală, 
care a început să-și capete 
un nume încă în urmă cu . 
vreo trei ani, a luat parte la 
concursul „Patrium Carmen'. 
M-așteptam și așteptările nu 
mirau fost infirmate ca și de 
altă dată succesul să fie de 
partea ei. Dar cine este a- 
ceastă formație corală venită 
să concureze atît de firesc în 
cadrul reputatei întreceri ?

In anul 1968 odată cu în
ființarea Liceului pedagogic , 
din Botoșani, a venit ca pro
fesor de muzică tînărul și, 
după cum s-a văzut mai tîr- 
ziu, talentatul și inimosul 
Gheorghe Cojocaru. El însuși 
fiu de țăran își lua în primire 
greaua sarcină de a face 
educație muzicală cu cei 500 
de elevi ai liceului, in propor-

(Continuare în pag. a Il-a)

PUTERNIC
PENTRU

Dupâ cum este cunoscut, Plenara C-C. al P.C.R. din 25-26 
martie a dezbătut proiectul uneia dintre cele mai importante 
legi ale societății noastre și anume aceea căreia ii revine rolul 
de a așeza pe o bază nouă retribuirea muncii. Ea se înscrie in 
preocuparea constantă a partidului și statului nostru pentru 
perfecționarea continuă a legislației pentru ca aceasta să 
corespundă modificărilor care au loc în societatea noastră, 
în plină dezvoltare. Proiectul noii legi a retribuției după can
titatea și calitatea muncii își propune într-adevăr să oglin
dească schimbările revoluționare petrecute in țara noastră, 
să reflecte calitatea nouă a oamenilor muncii, aceea de pro
prietari și, în același timp, de producători ai tuturor bunu
rilor materiale.

Cum era firesc, în proiectul legii dezbătute de plenară 
s-a urmărit să se realizeze o mai bună corelare între veni
turile mari și veniturile mici, o retribuție mai echitabilă, un 
mai bun echilibru între veniturile realizate de diferite cate
gorii de personal. îmbunătățirile aduse prin noul proiect ai 
legii stimulează în primul rînd tineretul care în anii de început 
ai activității productive ocupă primele trepte din sistemul de 
retribuție. Recunoscînd în aceste noi măsuri necontenita grijă 
a partidului și statului pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață, de muncă și învățătură, tînăra generație se angajează 
și mai plenar în eforturile generale ale poporului pentru 
îndeplinirea programului partidului, pentru cinstirea eveni
mentelor istorice ale acestui an cu remarcabile rezultate in 
întrecerea socialistă.

STIMULENT 
TINERET

Interviu cu ANA STAVĂR,
economist principal în Ministerul Muncii

— V-im ruga să punctați principalele prevederi referitoare la tinerii muncitori.— Mai intii vreau să fac precizarea că noul sistem de retribuire după cantitatea și calitatea muncii are in vedere continuarea politicii partidului privind creșterea cu prioritate a veniturilor mici, ridicarea nivelului de viață materială și spirituală. a tuturor oamenilor muncii. Intrucit, tineretul, care are o mare pondere in toate sectoarele de activitate și o contribuție de seamă la realizarea bunurilor materiale și spirituale ale societății, se bucură in primul rind de avantajele noilor prevederi. Se știe că, in general. după absolvirea unei forme de calificare, tinerii muncitori sint încadrați în categoriile de inceput: categoria 1 pen

tru cei calificați la. locul de muncă prin cursuri de gradul I și școala profesională, și categoria a 2-a pentru cei care termină liceele industriale și cursurile de specializare post- liceale. Or. tocmai pentru retribuțiile tarifare ale acestor categorii proiectul legii remunerării prevede o creștere mai ridicată in toate ramurile economiei naționale. De pildă, retribuția tarifară la nivel de bază pentru muncitorii calificați din prima categorie a rețelei va înregistra in construcția de mașini, in industria lemnului, a materialelor de construcții etc. o creștere de circa 300 lei. A- ceasta constituie o expresie grăitoare a preocupărilor partidului
ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a Il-a)

Tetele din fotografie, eleve în unul I H — Crupul școlar de pe lingă Uzinele „1 Mai" 
Ploiești — acordă o atenție deosebită orelor de practică din atelierul de strungărie

Fotografia : O. PLEC AN
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Și ziua și noaptea, cu toate forțele, CUVINTUL Șl FAPTA ACTIVISTULUI U.T.C.

ÎN CAMPANIA
DE IRIGARE

galați: Elevii in sprijinul
cooperatorilor

A greșit sau a fost 
obișnuită să greșească?

Peste 10.000 de elexâ din școli generale, licee și școli profesionale. a fia ti in vacantă în comunele din județul Galați, au ieșit ieri la acțiuni de muncă volun- tar-patriotică pentru a uda vița de vie, pomi și unele suprafețe cultivate cu legume. La Nico- rești, de pildă, tinerii s-au angajat ca fiecare butuc de viță de sie să primească în sol cîte o găleată cu apă. Deocamdată, ei și-au concentrat atenția spre via tînără, mult mai expusă secetei. Pentru acțiuni asemănătoare merită a fi evidențiați elevii din Liești și Barcea care an pornit încă din zori spre noii- lor locuri de muncă. In unele comune de deal s-au găsit soluții ingenioase. La C.A.P. Priponești, de exemplu, se- cară apă în fiecare noapte în cele 26 de bazine din beton amplasate în vii și care erau utilizate pentru prepararea soluției de stropit, iar ziua elevii udă. în felul a- cesta aici au fost udate deja 30 hectare de viță de vie. In alte unități tinerii sînt mobilizări la executarea de baraje și acumulări de apă pe toate pîraiele in-

Dascălii din sat
(Urmare din pag. I) 

tie de 95 la sută originari din 
satele județului încercarea sa 
a fost pricită cu scepticism 
încă de la început de unit 
colegi de muncă. Dat tenaci
tatea și munca profesorului cit și apetitul pentru muzică 
al tinerilor învățăcei au în
vins și. i-am căzut vic
torioși in urmă cu citeca du
minici pe ecranele televizoa
relor. E'a încă un succes ală
turi de multe altele. Culese- 
seră aplauze și sub cupola 
Ateneului Român și-n tur
neele din vacanțele lor -le 
vară, l-am întilnit pe coriștii- 
elevi în trecerile mele prin 
județul Botoșani alături de 
părinții lor la munca de pe 
cîmp, la grîu mai ales, i-am 
întilnit dînd spectacole in 
satele județului, i-am căzut 
învățînd și dezbătînd aprig 
probleme în adunările lor 
U.T.C. I-am căzut mereu cu 
sufletele tinere, mereu carac
terizați de o înaltă seriozitate 
intelectuală și civică. Anul 
trecut prima șarjă dintre ei 
și-a luat rămas bun de lo 
profesorul Cojocaru ți a ple
cat în satele județului să 
cultive spiritualitatea atit de 
bogată a nordului țării. Ple
cau proaspeții învățători in 
satele natale să-i învețe pe 

terioare. Comitetul județean U.T.C. a lu*t măsuri ca în zilele următoare toți elesri din comunele și orașele gălățene să fie mobilizați la asemenea acțiuni de prevenire și combaterea secetei.
ION CHIRI C

Zilnic apă pentru 6 000 hectare
(Urmare din pag. I)

a devenit acum un bun sistem 
de irigare; vor fi udate circa 
15 000 hectare. La fel s-a pro
cedat și în incinta indiguitâ de 
la Latinu-Vădeni, unde I.A.S. 
Gilițtea, I.A.S. Baldovinețti șt C.A.P. Cotu Lung au irigat din 
rețeaua de desecări 5 000 hec
tare.

Inițiativele tinerilor, ale orga
nizațiilor comunale U.T.C., au 
grăbit, de asemenea, crearea de 
acumulări de apă de-a lungul nu
rilor Buzău ți Călmățui. Din a- 
ceste acumulări C.A.P. Cîinem. 
Sudila, Greci șt Ci'eșu au irigat 

copii scrisul și cititul. dat *3 
facă si un cor cl satului, si 
înființeze brigăzi artistice 
să-i faaă pe cei din sat ti ' nu uite doina, să participe p 
ei la munca din CA.P F 
să-ți dureze prin ceea ce tor 
înfăptui admirația p venera
ție sătenilor. Râs^otesc adese
ori cind merg pe la Botnița-.-., 
cartea de onoare a iormațiet 
corale a Liceului pedagogic 
din loca'rtate ș> rai mr-ntd ; 
aprecierile extrem de eloepne- 
se ale marilor noștri compo
zitori Pentru ei, ca ți pentru 
noi. fapta celor din Botoșani 
e legată direct de eficiente 
dascălului din sat. Pentru râ 
a păstra neintinati p mereu 
generoasă spiritualitatea satu
lui românesc nu poate h d'ctt 
un profund act de patriotism 
ce trebuie săvîrțît de tineri 
in primul rind. Felicitări 
dascălului Cojocaru și numai 
succese pe mai departe în 
acest ..Patrium Carmen" 
Credința noastră e d cei 500 
de uteciști, acum descifratori 
ai tainelor muzicii cor fi la 
alt ..Patrium Carmen" peste 
ani și ani în fruntea sătenilor 
lor. cîntînd din multe glasuri 
la fel ca altădată, la fel ca 
acum un ..Sara pe deal" cum 
numai în satele noastre 
se-ntîmplă.

Riuri sint dar trebuie folosite!

peste 200 hectare teren. ier 
CAP Ulmu, Zăvoaie, însurăței 
ți Vultureni peste 100 hectare 
fiecare. Tinerii din zona etocre- 
ției intercooperatiste din Dude/- 
au participat la depistarea « 40 
de fîntini care au devenit su-- 
se de apă în acțiunile lor pentm 
udarea culturilor6 hectare lu
cerna la C.A.P. Ctocila. 3 hec
tare lucemă șt un hectar cu le
gume la C.A.P. Dudețti. Exemple asemănătoare, de înaltă dă
ruire ți spirit patriotic. putem de 
și din multe alte loeebtăți rurale 
din fudețvl Brăila. Tinerii de aici, 
alături de cei cirafwăci. Ml au
tori s numeroase fapta da nu» 
cd deosebite.

©ura dfe audtantă
^Scinteii tineretului

irc P
pees Aur.e 1» pan. 66 As Ar•xa 
ac. 2 ta Legea ar. 12 dta Uri In niarji ts care, așa cm vRtaU- Ciad aboeCveet a_" msei sept: tefisaee Se nr— fsăsseri xcsdrat mevxzr «sta și averi o veetrime de 9 sas ie tocacă. poteri oc-opo. in tara prered-- r-. lor de la por. 3S. peimui aîî- *riat. din Anien 2 ’a Legea nr 1Î1971. prin examen șan eoe- curs. funcția de maistru. pentru care v-ați pregătit. De asemenea. puteți ocupa funcția d- tehnician in baza prevederilor de la poz. 67. litera b. din anexa sus-mentiorată. Per.tru ocuparea funcției de tehnician principal, vă este necesară și o vechime de cel puțin 5 ani în funcții tehnice, vechime pe care dv. nu o aveți.COSTIN STAN. Cimpina : Reglementarea pe baza căreia sint organizate secțiile serale de pe lingă liceele de cultură generală este cuprinsă in Legea privind învățămintul tn R. S. România — 1968. Aceasta prevede (art. 36) că la concursul de admitere pentru invâțămin- tul liceal seral se pot prezenta absolvenți ai clasei a VITI-a a școlii generale sau persoane care posedă studii echivalente, indiferent de virstâ. La aceasta 

pentru agri- alimentară si inginer Ber- aenrd că nu-

pr*das mii degrabă pe birtiilar ? Fiindcă a timpii ne «pune ei. raia 5* numărul agrega-

•-a aca-.-ga- • prevedere co- pr-^să sa re^aoMssd bcee-Xc <an. MD b «eacai că Lzvăță- nsză pentru persoane-e car» «et b eimpcl Ia coo-dsae. .a icrățAmuștal aerai se poc bserse tori aceia car» doresc. stat to cimpoi osanri ș.fără alte conditiL Adică ou este r.-.cesară recomandarea intze- pcinderii h> care funcțiooati. o doar o cmplă odevertrită de salariat.CATTTA JVRCA. CMsUea. Arad: Soțul dv. are o vechime in muncă in cooperativă de 11 ani, a fost încadra; in gradul I de invaliditate prin decizia medicală nr. n914.IV.1973 și astfel i s-a acordat, o pensie de 153 lunar conform punctulu1 nr. 16 din instrucțiunile de aplicare a statutului Casei de pensii și asigurări sociale. Din borderourile de plata pensiei rezultă că i s-a achitat pensia pe perioada 1 V—30 IX 1973. In- trucit vi s-a achitat ilegal ajutor pentru copii pe perioada februarie—iulie 1973 in sumă de 300 Iei. această sumă a fost reținută din pensia acordată pe lunile octombrie și noiembrie 1973.în ceea ce privește dreptul la ajutor pentru copii, vă comunicăm următoarele : ajutorul se acordă pentru copii in virstă de pină la 16 ani împliniți, in luna 

sură ee se va insămința și planta și restul de suprafață, agregatele vor fi și ele mutate unde trebuie. Dar iată, deja ar fi fost necesară irigarea și celor 19 hectare de cartofi timpurii dar..., ni se spune, „nu am terminat dincolo”. Deci, altă întrebare : luăm in serios acțiunea de irigare sau trăim cu speranța că ne va salva ploaia ? Aceeași situație — disproporția dintre suprafețele amenajate și mijloacele tehnice — o intilnim și la C.A.P. Ciuta și Caransebeș.S-ar mai putea vorbi și despre operativitatea cu care se acționează in funcție de situația existentă. Ne gindim la cele 986 hectare ce urmează a fi a- menajate pentru irigat pină la sfirșitul acestui an. Nu s-ar fi putut oare devansa aceste lucrări aducîndu-le mai aproape de nevoile imediate, rhiar pentru moment ferea excesului de mai puțin ridicat în Dar aceasta ar fi complicat și mai mult insuficiența agregatelor si așa destul de critică.

renunțind la comba- umiditate, acest an ?

13 care rasB6 Ah soți a mn.-.eft in C—A.P cel pszrin 15 zile in care că fi rvohzat o normă t- ztcA. Ajutorai ir c» eopc: «e acordă șî ia perioada b case c-operatori â»SȚUtor perrmo mopodrate tem- perar* de nseaed. dac* ■ ber efi- crat de ajoaor ta hao precedeo- tă. Soț— dv. a fost ta cooce- Aa med ral m haaiJe febraane și martie 1971 dar ta teta ia- zarie na a tacrat și au a primit ajutor peetru copst. astfel 
ci pererz aceste luni nu are dreptul la ajutor. Se nuri acordă ajutor familiilor cu copii In rare ambii soți sint pensionari ai C A.P Tntr-cit dv. nu sin- teti pensionară nu aveți dreptul la ajutorul pentru copii dent in lunile in care lucrați In cooperativă cel puțin 15 zile In care să realizați cite o normă fizică.BANCEANX VASILE. Birlad s H.C.M. nr. 247/1955 și Ord. Ministerului Educației și învăță- mintului nr. 610.1955 stabilesc ca elevii care locuiesc in familie să ia la cantină masa de prinz. plătindu-li-se in numerar cota parte din alocația de hrană pentru celelalte mese.O ATRAGEM ATENUA cititorilor noștri că sesizările anonime nu vor fi luate in considerație. DOMNIȚA VĂDUVĂ

într-o sîmbătă, cu prilejul unei importante instruiri, secretariatul Comitetului județean Sibiu al U.T.C. invită pe activiștii ralariați să numească acțiunile organizate pentru a doua zi în sectoarele lor. Insistind ca cei ce vor lua cuvântul să nominalizeze acțiunile sigure, bine organizate și la care ei, activiștii, s-au hotărât să și participe, primul secretar îi roagă să fie cit se poate de exacți în informare pentru că, intenționînd să facă și un control la fața locului, nu ar vrea să aibă vreo surpriză neplăcută. Ceea ce îmi atrăsese a- tenția și mă interesa atunci în mod deosebit era o acțiune a organizației U.T.C. de la Tălmaciul colectare de fier vechi din sectorul particular.Așa am ajuns a doua zi la Tălmaciu împreună cu secretarul cu probleme organizatorice al comitetului județean U.T.C. Maria Gagu, activistă a comitetului județean U.T.C. și secretară a comitetului comunal U.T.C. nu era la sediu. Firesc — am zis noi — este acolo unde a zis ieri că va fi. Dacă nu printre cei 70 de tineri de la acțiunea de colectare a fierului vechi din gospodăriile oamenilor, a- tunci printre cei 100 de tineri de la acțiunea de curățirea pășunilor sau la activitatea cultural distractivă. Ce să caute la sediul comitetului comunal într-o zi plină cu atîtea activități tinerești ?— A lăsat vorbă că merge în satul Boița unde are o acțiune cu nu știu ce, ne spune un salariat al consiliului popular. Este la colectarea fierului vechi de care vorbea ieri — presupunem noi în continuare. La Boița spusese că are organizată acțiunea asta și plecăm într-acolo. Și nu atit pentru a ne convinge dacă dumneaei se află printre tineri, cit pentru noutatea acțiunii. Cum satul nu este prea mic, batem multe ulițe, întrebăm în stânga, în dreapta, trecem si pe Ia școală unde nu ne descurajează nici faptul că îndrumă- toarea U.T.C. nu știe nimic — pe Maria Cagu nu a văzut-o de cîteva luni (în fond în sat în afară de elevi mai sînt și alte categorii de tineri) și în cele din urmă ajungem acasă la se- cretaml U.T.C pe sat După alte dteva încercări zadarnice de a da peste vreuna din acțiunile or- aatazației U.T.C., ta orele 14 batem și ta ușa activistei — secretara eormtetnhii comunal U.T.C — Maria Gagu. Era acasă. O rugim să ne vorbească despre tc-

—continuă să fie relativ călduroasă. Cerul se va acoperi treptat ta toate regiunile țării. Temporar in sud-vestul țării va ploua, iar !n celelalte re- giuni precipitatul» vor fi izolate. Vin tul va sufla slab. »pină la potrivit Temperaturile minime vor fi cuprinse Intre + 2 și — 12 grade, mai coborâte în depresiuni, iar maximele Intre + 13 și + 23 de grade, local mai ridicate.In București vremea va fi călduroasă. Cerul variabil. In prima parte a intervalului se va acoperi treptat, devenind favorabil ploii. Minima va avea valori cuprinse intre + 3 și + 5 grade, iar maxima Intre + 20 și + 23 de grade. 

tivitățile zilei, ale organizației U.T.C. Ridică însă din umeri, se uită întrebătoare la secretarul comitetului județean U.T.C.— Noi nu am văzut nici una, îi răspunde secretarul județului. Poate știi dumneata ceva, dacă au avut loc sau dacă urmează să aibă loc.— Nu știu, nu am ieșit azi din casă. E duminică.— Știm că e duminică, dar asta știai și dumneata de ieri. Și mai știai că ziua liberă o ai luni, nu azi. Pe deasupra ai și insistat să ne convingi de reușita și importanța acțiunilor la care personal vei participa.— Da, așa am zis, că voi participa.— Și de ce nu te ții de cu- vînt ?— N-am crezut că chiar... și lăsîndu-și ochii în jos a început să-și facă autocritică, să-și ia angajamentul că nu se va mai întîmpla.Întîmplarea să-și fi făcut aici loc sau, jocul de-a autocritica și de a-ți lua angajamente, așa ca să fie, au condus-o pe Maria Gagu la această situație ? In- tîmplător a dezinformat ea secretariatul comitetului județean U.T.C.? Despre o acțiune cu fierul vechi, care s-ar putea să fie, ea auzise într-o convorbire telefonică cu directorul școlii și fără ca măcar să se a-
PUTERNIC STIMULENT

(Urmare din pag. I)de a asigura tineretului. Încă din primii ani ai activității în producție, condiții materiale mai bune. în raport cu posibilitățile pe care le are societatea noastră în prezent, dar și un stimulent puternic pentru ca tot mai mulți tineri să fie îndemnați să se califice și să se încadreze într-una din profesiile de care are nevoie economia socialistă, acum și în perspectivă.Trebuie să se rețină, de asemenea. faptul că aceste avanr taje acționează nu numai In momentul intrării tinerilor în producție ci și în continuare, după promovarea in categoriile a 2-a sau a 3-a. retribuțiile tarifare fiind stabilite pe același principiu al creșterii mai substanțiale a retribuțiilor la primele categorii de încadrare.Prin modul de stabilire a retribuțiilor. prevăzut de proiectul legii, se realizează ti o diferențiere mai mare intre retribuțiile muncitorilor calificați față de cei necalificați.— Cum stimulează noile prevederi preocuparea elevilor de la școlile profesionale pentru obținerea unor rezultate cit mai bune la învățătură și practică ?— După cum este cunoscut, în prezent. Încadrarea tinerilor muncitori absolvenți ai școlii profesionale se face la nivelul de bază al categoriei 1 de încadrare. Pentru trecerea de la nivelul de bază la treapta I, reglementările In vigoare prevăd necesitatea unei vechimi minime de 1 an. iar pentru treptele a n-a și a IlI-a. o vechime minimă de cite 2 ani. Proiectul legii remunerării după cantitatea și calitatea muncii pune un accent deosebit pe însușirea unei Dregătiri cit mai temeinice și obținerea de rezultate bune la învățătură pe timnul cursurilor școlii profesionale și mai ales pe valorificarea în producție a cunoștințelor acumulate în școală. Astfel, absolvenților care pe timpul școlarizării au obținut rezultate foarte bune atit la in- vățămintul teoretic cit și la cel 

lieze acestuia cu organizația U.T.C., cu reprezentanții organizației U.T.C. din satul respectiv, o prezintă secretariatului comitetului județean ca fiind acțiunea inițiată și organizată cu concursul ei. Vorbește în fața întregului activ salariat U.T.C. din județul Sibiu de întreținerea pășunilor dar fără să știe cel puțin unde și cum se face această lucrare. Pune lingă o acțiune auzită întîmplător sau cerută o cifră și iese cu ele în față, vrind să-și etaleze calități deosebite. Întîmplător ? întîmplător declară ea că nu se aștepta să fie controlată ? „Mîine o voi chema la județ pentru a hotărî scoaterea ei din muncă !“ — îmi spusese pe drum secretarul cu probleme organizatorice al comitetului județean U.T.C. Sigur, situația creată de Maria Gagu nu este deloc onorabilă dar, stau și mă gîndesc dacă vinovată de acest deznodămînt este numai ea ? Nu cumva acest climat a fost favorizat și de alți activiști de la Sibiu ? Nu cumva ar trebui „scoase din muncă" nu numai un asemenea caz, ci chiar îngăduințele sau neglijențele care încurajează astfel de practici ? Pentru că mi se pare că e vorba totuși de o practică și nicidecum de o întîmplare.
N. COȘOVEANU

practic și care timp de trei luni după încadrarea în producție obțin, de asemenea, rezultate foarte bune, organul colectiv de conducere al unității va putea să le acorde trepte în cadrul primei categorii. De aici decurg insă obligații atît pentru elevi și absolvenți cit și pentru conducerea unităților economice care trebuie să urmărească comportarea și evoluția lor, să-i sprijine îndeaproape în aplicarea în producție a cunoștințelor și deprinderilor acumulate în școală. O atenție maximă trebuie, să se manifeste, de aseme- nea. atit din partea școlii cit și a întreprinderilor de care aparțin pentru buna organizare și desfășurare a practicii elevilor în producție, astfel ca ei să se instruiască in condiții cit mai apropiate celor pe care le vor avea in producție după absolvire.— Ce precizări aduce proiectul de lege referitor la retribuția tinerelor fete ?— Se înțelege, toate avantajele de care am vorbit pină a- cum revin și tinerelor fete, prezente in număr din ce în ce mai mare în sectoarele economiei. Astfel, noua lege va aduce o anumită corectură poziției pe care este plasată industria textilă în sensul ridicării ei in ierarhia ramurilor economiei naționale din punct de vedere al retribuțiilor. Concludent in acest sens este faptul că retribuția tarifară a nrimei categorii de încadrare din rețeaua industriei textile, care în prezent este de 1 051 lei. va ajunge tn etana 1974—1975. la circa 1 330 lei în- restistrînd o creștere de peste 300 Iei.Explicația acestei creșteri mai accentuate constă în rolul important al industriei textile în economia națională dar este în același timp o nouă mărturie a grijii partidului și statului pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață și de muncă ale femeilor care reprezintă peste 80 Ia sută din efectivul de muncitori ai acestei ramuri.
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primăvara
Magazinele cooperativelor de consum 

sint bine aprovizionate cu un sortiment bo
gat de țesături, tricotaje și confecții de se
zon (pardesie, impermeabile, sacouri), în
călțăminte ușoară pentru adulți și copii, 
articole de galanterie, marochinerie și 
produse cosmetice.

Reduceri de prefuri 
la unele mărfuri 

VIZITAȚI MAGAZINELE 
COOPERATIVELOR 

DE CONSUM! >

vă invita in
Magazinele Cooperativelor 

de Consum-

ÎNTREPRINDEREA 
FRIGOTEHNICA- 

BUCUREȘTI
str. Ion Moiorescu nr. 45, sectorul 3. telefon
35 00 90 — 35 43 55, angajează in condițiile le

gii nr. 12/1971 :
• Muncitori necalificați in virstă de 16-18 

ani sau de 21—40 de ani absolvenți ai școlii ge
nerale 8 (7) sau 10 clase, pentru calificare.

Se primesc candidați din toate județele țării. 
De asemenea, mai angajează :

• Inginer T.C.N.
• Desenator tehnic instalații
• Incărcători-descărcători
• Achizitori piese auto
• Achizitori piese utilaje frig
• Tinichigii
• Vopsitori
• Tîmplari

Condiții conform Legii 12/1971.
Orice informații se primesc zilnic la sediul întreprin

derii între orele 7—15.

INSTITUTUL 
DE PROIECTARE 

TIP Șl 
TEHNOLOGII 

PENTRU 
CONSTRUCT» 

Str. Tudor Arghezi
nr. 21

ANGAJEAZĂ
prin transfer conducă

tor auto cu carnet 
conducere avînd lite

ra C și B.
Relații suplimentare 
la Bir. Personal, tel. 

15 84 54.

■ r “: La filiala de turism

■■■
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I. T. H. R. B.
4

din Bd. Republicii nr. 4 

continuă înscrierile pentru rezervarea locurilor 
la odihnă în stațiunea Mamaia pentru peri
oada 28 aprilie 2 mai a.c., în serii de la 2—5 

zile.
De asemenea, pentru vacanța studenților s-au 
pus în vînzare locuri la odihnă în serii de 6 zile 
în perioada 21—26 aprilie a.c., pentru stați

unile : Sinaia, Bușteni, Predeal.
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CONSFĂTUIREA ACTIVULUI DE PARTID Șl DE STAT
în cuvintul său, tovarășul Gheorghe Cioară a relevat că, in cadrul amplei activități desfășurate pentru accelerarea progresului economic și social al patriei, partidul nostru, in frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a promovat cu statornică consecvență, incă de la Congresul al IX-lea, perfecționarea conducerii și organizării vieții politice, economice și sociale ca linie directoare a dezvoltăm moderne a României.După cum se cunoaște, sarcinile pe primii trei ani ai actualului plan cincinal au fost indeplinite și depășite, obțimndu-se suplimentar, pe intreaga țară, o producție industrială in valoare de 30 miliarde lei.Fără indoială că realizările obținute in această perioadă sint legate și de activitatea desfășurată de ministere și instituțiile centrale, de organele colective de conducere, de organele și organizațiile de partid din cadrul acestora.Subliniind progresele obținute in îmbunătățirea activității ministerelor și instituțiilor centrale, Comitetul municipal de partid apreciază, totodată, că aportul organelor colective de conducere din aceste instituții ar putea fi considerabil mai mare dacă in stilul și metodele lor de muncă nu s-ar manifesta insemnate neajunsuri, principalul dintre acestea constituindu-1 faptul că nu toate ministerele și organele centrale, conducerile acestora, acționează cu fermitatea necesară pentru aplicarea întocmai și la timp a hotăririlor de partid și de stat, a propriilor lor hotăriri.Referindu-se, in continuare. Ia consecințele acestei situații — intirzieri in modernizarea unor produse și tehnologii, in îmbunătățirea standardelor pentru materii prime, insuficienta preocupare pentru calitatea unor produse, neaplicarea integrală a prevederilor privind optimizarea transporturilor, intirzieri in lucrările privind simplificarea evidenței și a perfecționării sistemului informațional, prospectarea cu încetineală a nevoilor partenerilor externi — vorbitorul a arătat că nici organizațiile de partid nu au acționat in mod hotărit pentru a determina ca fiecare lucrător, toate cadrele cu munci de răspundere să acționeze in spiritul hotăririlor de partid și al legilor țării.Lipsuri s-au manifestat la unele ministere și organe centrale și. in ceea ce privește desfășurarea unei munci in perspectivă. Nu.s-a urmărit, de exemplu. totdeauna “cu fermitate a- sigura'rea noilor capacități de producție cu muncitori calificați, maiștri, tehnicieni și ingineri ; . nu au fost asigurate din timp documentațiile și utilajele unor noi obiective de investiție ; sint cazuri in care se manifestă lipsă de promptitudine și operativitate in rezolvarea problemelor, îndeosebi in domeniul cooperării interuzi- nale și al aprovizionării. In insuficientă măsură a stat în a- tenția ministerelor și instituțiilor centrale problema eficienței activității economice.Neajunsurile menționate sint datorate in mare parte deficiențelor care se mențin in stilul și metodele de muncă ale organelor colective de conducere din unele ministere și instituții centrale. Din a- naliza pe care am efectuat-o in organizațiile de partid din ministere a rezultat tendința multor cadre de a nu se deplasa in unitățile din subordine, de a înlocui activitatea de control și îndrumare cu vehicularea unui mare număr de hirtii. de a limita contactul cu terenul mai ales la convorbiri telefonice, telexuri, chemări de delegații la instituțiile centrale. Sint insă și situații cind prezența cadrelor de conducere in unități nu este urmată de rezolvarea operativă a problemelor cu care se confruntă întreprinderile. Un exemplu semnificativ in acest sens il constituie și faptul că multe din propunerile făcute in adunările generale ale oamenilor muncii nu-și găsesc soluționarea corespunzătoare și competentă din partea reprezentanților organelor centrale. Este nevoie să se perfecționeze continuu raporturile dintre organele centrale, ministere, centrale industriale și intreprinderi, precum și dintre ministere și organele locale de partid și de stat. Să facem in așa fel incit fiecare comunist, fiecare lucrător să acționeze cu hotărire pentru soluționarea la fața locului a problemelor care se ridică în activitatea unităților economiceOprindu-se asupra activității de selecționare, pregătire și promovare a cadrelor, vorbitorul a insistat asupra aplicării cu mai multă fermitate a principiului rotarii acestora, in așa fel incit să se asigure o mai bună cunoaștere de către aceștia a realităților din unități și promovarea unui spirit de muncă intransigent și operativ.Un capitol important l-a constituit analiza, in spirit critic și autocritic, a modului cum comitetul municipal de partid și organele de partid ale sectoarelor au indrumat organizațiile de partid din aceste instituții pentru realizarea sarcinilor și a atribuțiilor ce le revin, a metodelor și stilului de muncă. Printre acestea, s-a relevat că in cursul anului trecut, comitetul municipal a organizat un control in 11 ministere și instituții centrale de stat privind stilul de muncă al organizațiilor de partid pentru realizarea hotăririlor Plenarei C.C. din februarie—martie 1973 ; diferite aspecte ale activității unor ministere, centrale și intreprinderi au fost analizate în ședințele plenare de birou și secretariat ale Comitetului municipal de partid și ale comitetelor de partid ale sectoarelor. în a- celași timp insă, se apreciază că nu au fost antrenate în suficientă măsură organele și organizațiile de partid, activul a- cestora. toți comuniștii pentru a crește răspunderea lor colectivă in îndeplinirea sarcinilor ce revin ministerelor. Sintem conștienți — a arătat apoi vor

bitorul — că va trebui să acordam o atenție mult mai mare organizațiilor de partid din ministere și instituții centrale pentru perfecționarea întreții lor munci politico-organizato- rice și educative, pentru afirmarea tot mai puternica a telului lor in viața acestor Înăltuții. in unirea eforturilor comuniștilor și ale celorlalți lucrători in vederea înfăptuirii exemplare a politicii partidului, a sarcinilor ce ne revin din documentele de partid și de stat Informind in încheiere, că pe trimestrul I al acestui an. întreprinderile din industria Capitalei și-au îndeplinit principalii indicatori de pian, depășind producția globală cu 237 milioane lei. producția-marfăcu aproape 400 milioane let îat la export cu 22 milioane lei valută. tovarășul Gaeorghe Cioară a arătat că organizația de partid a Capitalei iși propune ca pină la 23 August, m cmstea celei de-a XXX-a anivenăn a eliberării patriei, să realizeze o producție suplimentară m valoare de 1 miliard lei.Ca urmare a politic: eoesec- vente promovate ce conducerea partidului și statului, a »pv.p- nului permanent, a indieațutoe prețioase primite dm panes tovarășului Nicolae Cesirșescu personal, a arătat in cuvtzttul său tovarășul Ioaa Avram, industria construcțiilor de mașini grele a înregistrat in ultimii ani cele mai înalte ritmuri de creștere a producției. Ca urmare, in primii trei am ș« trei luni ai cincinaîuhn. in acest sector s-au realizat peste prevederi produse in valoare de aproape 5.5 miliarde lei. In prezent, preocuparea con nuce ru ministerului, a comitetului de partid, a comuniștilor, a tuturor lucrătorilor este eliminarea neajunsurilor din activitatea de dezvoltare in perspectivă a industriei constructoare de mașini grele, de accelerare a procesului de Înnoire a producției. Vorbitorul a expus apoi principalele măsuri stabilite ir. vederea mai bunei organizări a producției, a cooperări: cu celelalte ministere și organe centrale, ’ a utilării și dezvoltări: întreprinderilor, a accelerării ritmului de introducere in fabricație a produselor noi. precum și a procesului de integrare a unor produse, in concordanță cu cerințele economiei naționale. Printre aceste măsuri au fost amintite creșterea producției centralizate de scule și dispozitive in cadrul intreprinderilor specializate și programele in curs de aplicare privind dezvoltarea producției de ma- șini-agregat și alte mașini specializate in mai multe din fa; bricile constructoare de mașini cu tradiție.Ocupindu-se de stilul și metodele de muncă ale cadreior de conducere și ale celorlalți lucrători din minister, vorbitorul a arătat că aceștia țin un contact mai strins cu întreprinderile și centralele, fapt ce le permite să cunoască mai bine problemele cu care se confruntă. Este necesar să se acționeze insă cu mai multă hotărire in direcția întăririi răspunderilor și competențelor, elimi- nindu-se astfel aminările in rezolvarea problemelor atit in minister, cit și in centrale și intreprinderi.Pentru realizarea sarcinilor mari și de cinste care ne sint încredințate, a subliniat vorbitorul in incheiere, comuniștii, ceilalți lucrători din Ministerul Construcțiilor de Mașini Grele sint tiotăriți să sporească exigența față de pregătirea politică și profesională, puțind astfel să cunoască mai bine și să aplice tot ceea ce este nou in domeniul lor de activitate.Tovarășul Dumitru Gherghi- șan a arătat că, in ultima perioadă, Comitetul de partid al sectorului 1 a acționat cu mai multă fermitate pentru creșterea capacității politico-organiza- torice a organizațiilor de partid din cele 17 ministere și instituții centrale care își au sediul in acest sector, pentru întărirea spiritului partinic al comuniștilor și celorlalți lucrători, a exigenței și combativității revoluționare, pentru o mai mare receptivitate și operativitate in aplicarea in viață a hotăririlor de partid și a legilor țării.problematica dezbaterilor in consiliile de conducere și birourile executive ale ministerelor și instituțiilor centrale, in organizațiile de bază și in comitetele de partid este orientată cu precădere in direcția realizării sarcinilor de plan, a stabilirii unor măsuri previzionale care să conducă la realizarea actualului cincinal înainte de termen.în urma vizitelor de lucru, a indicațiilor și analizelor efectuate in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost întocmite planuri de măsuri concrete. cu termene și responsabilități precise, care sînt urmărite și analizate periodic în comitetele de partid și consiliile de conducere ale ministerelor. Totodată, trebuie să arătăm insă că ne debarasăm greu de rutină. că mai sînt unii care înlocuiesc răspunderea și angajarea directă in rezolvarea sarcinilor cu hirtii. cu ședințe.în incheiere, vorbitorul a propus extinderea analizelor e- fectuate de consiliile de conducere ale ministerelor direct la fața locului, o precizare mai clară a răspunderilor ce revin comitetului de partid al sectorului in ce privește activitatea de control și îndrumare a muncii Organelor și organizațiilor de partid din ministere și instituții centrale, precum și studierea acordării dreptului de control organizațiilor de partid din ministerele economice.După ce a subliniat că măsurile luate pentru organizarea industriei extractive. Îndrumările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu au creat cadrul organizatoric al unei activități mai eficiente, tovarășul Bujor Almășan s-a referit la faptul că deși in Ministerul Minelor. Petrolului și Geologiei sînt cadre bine pregătite, cu experiență în activitatea productivă, totuși de multe ori 

problemele ce apar eu se rezolv* cu operai-, .iatea necesari.utilitatea luării unor masuri hotănte pentru reducerea tr.ro- crației și perfecționarea ant a sistemului intormauocal economic. cit «t a unor reglementari 
normau ve.In legătură cu colaborarea cu orgamzapa de partid a mixsit- rului s-a arătat că rmnistrai H adjuacțu sa; fac informări perioade și actematice m fața activului de partid asupra petx- apnietar probleme ți aram. Problemele ae dezbat ți se a- profuadeaxâ apoi in cadrul a- donfirBcr generale ale orgaei- zainioc de bază pe threclu. sta- bCirtou-se de fiecare dată masuri foarte cana ere. Pentru va

in esn-mm! săn. -ovarăm Aurelia Mitieaa a arătat că in aparatul centrai at Mm «meo»m

Nicolae Ceautescx an dezbătut pe larg programele prrrâd dezvoltarea acestei industrii.

ternică ivp- n' * de par':d_CU 1 Jl capalr-Țesareririle cpaopLexece se pun in fa"-» acestei rani'jri.Cei per» 3M9M de «alar-at:ușoare au pr_mr:cu insaCetire ridicaUiSe si orS-ratările date de urardsul

T.e indigene ți valorificarea ei superioară, diversificarea producției. reducerea greutății specifice a produselor și ridicarea gradului lor de finisare.
iți actn

Reamintind angajamentul industriei ușoare de a da peste planul cincinal produse in valoare de 30 miliarde lei, vorbitoarea a spus : Prin cei mai buni membri de partid din conducerea și aparatul ministerului am sprijinit efectiv întreprinderile și centralele industriale, pentru folosirea mai deplină a capacităților de producție. Mai sint insă cazuri de deplasări pe teren. de scurtă durată, care în final nu se soldează cu o contribuție efectivă la rezolvarea problemelor ce se ridică.Vom acționa cu și mai multă fermitate pentru îmbunătățirea stilului și metodelor noastre de muncă, in așa fel incit să cunoaștem mai bine realitățile din intreprinderi, să rezolvăm mai operativ problemele, să preintimpinăm neajunsurile și să depășim greutățile existente — a spus in incheiere vorbitoarea.în cuvintul său, tovarășul loan Ursu a relevat semnificația statutului pentru organizarea activității de promovare a personalului de cercetare științifică. de organizare a cercetării științifice — document politic, in care, pentru prima dată, se atestă prin lege rolul și valoarea muncii pe care o desfășoară cercetătorii și proiectan- ții tehnologi in efortul general de dezvoltare economică și socială a țării.Pe baza experienței pozitive, a rezultatelor deosebit de valoroase obținute prin organizarea și activitatea Institutului Central de Cercetări Chimice, a arătat vorbitorul, in cadrul căruia s-a realizat o concentrare a forțelor și a bazei materiale de cercetare și proiectare ■ tehnologică, precum și o mai strinsă legătură a activității de cercetare cu producția, s-au înființat institute similare și in alte domenii, in alte ramuri de activitate.împreună cu institutele centrale. academiile de științe, cu ministerele și organele centrale, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie a orientat eforturile spre elaborarea de programe de innoire a ramurilor prin tehnologii verificate, comparabile sau superioare celor din străinătate, care să asigure consumuri minime de energie și de materie primă, valorificarea superioară a materiilor indigene. reducerea cheltuieliloi' de producție, o înaltă competitivitate a produselor românești pe piața externă.în continuare, vorbitorul a scos în evidență unele lipsuri din activitatea consiliului, din activitatea de cercetare in general. în context, el a arătat că ministerele și celelalte organe centrale, care âu in subordine unități de cercetare și proiectare tehnologică, nu sînt încă suficient de receptive la introducerea rapidă a rezultatelor cercetării și proiectării tehnologice proprii în producție și preferă in multe cazuri să păstreze tehnologii învechite, cu randament scăzut și consumuri ridicate de materiale și energie, sau recurg în continuare la importuri de utilaje, aparate, licențe, documentații. De asemenea, în activitatea de valorificare a unor invenții importante se constată intirzieri mari din partea ministerelor. 

centralelor industriale ți întreprinderilor.Refenndu-se la investițiile pentru cercetarea științifică ți dezvoLarea tehnologică, el a arăta*. că acestea trebuie concentrate m realizarea unor platforme integrate de cercetare. icvațămmt ți producție, ca aceea a atom.suior de ia Măgurele. concepută din im riali', a ți in lumina cdacațutor tovara- ța’ua Nscoiae Ceauțe r cu.în ricae^re. președintele C-.N.ST. a exprimat angajamentul oamerilor de știință și «periafișcdoc d_n activitatea de cercetate de a depune irttreagr tar capacitate creatoare pentre progresul ecneocr.iei națtarlale, ai țuicțes rr—a -1 ț u.cur 

a
tre -ver ți -rit țările de pro- ducțae.Votb»toiul a arătat apoi că dezbaterea în cotecuv a pro- Kemetoc a devenit m cacrr-i conduceri: mmistembn o practică curentă. Totuși, el a sublimat că îndeplinirea ta termen a bocărintor nu este urmărită ir.totdeauna cu exigență, iar cei ce tm-s; realizează obligațiile nu sînt trași la răspundere. De asemenea. a arătat că va trebui să se dea o mai mare atenție pregătirii. promovări: ș> controlului activității cadrelor, creării unui sistem de evidență simplificat in agricultură.

Din cuvintul partidpanfilor
în realizarea sarcinilor de producție și economice, in îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă — a încheiat vorbitorul — conducerea ministerului nostru a primit un sprijin susținut din partea Comitetului Central, a* secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care ne-a indrumat in permanență, cu o mare putere de mobilizare și o deosebită clarviziune, pe calea realizării unei agriculturi și industrii alimentare moderne, cu o eficiență economică ridicată.După cum este cunoscut — a spus tovarășul Manea Mănescu — de aproape un deceniu, sub conducerea partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. se desfășoară pe un front larg o veritabilă ofensivă a perfecționării organizării și conducerii intregii vieți social-economi- ce a tării. Congresele IX și X. conferințele naționale ale Partidului Comunist Român au fundamentat in acești ani atit de fecunzi strategia conducerii științifice. de perspectivă pentru Înaintarea societății românești pe drumul socialismului și comunismului. Conceptul științific cu privire la conducere, principii. forme, metode și stil de muncă au cuprins practic toate sferele vieții sociale.Ținind seama de roiul și funcțiile statului ca principat instrument m edificarea societății socialiste, partiaul a acoraat o deosebită atenție perfecționării sub toate aspectele a aparatului de stat, mcepind de la guvern, ministere și consilii populare, centrale inaustriale și pină la întreprinderi.în Întreaga economie națională au fost raționalizate, simplificate și modernizate structurile organizatorice, s-au insti- tuționalizat, pe toate treptele ierarhice, forme de conducere colectivă, s-a delimitai mai judicios sfera de atribuții și competențe la toate nivelele. .O intensă muncă a fost depusă pentru perfecționarea cadrului legislativ și întărirea legalității, pentru sporirea funcționalități; tuturor componentelor organismului nostru social, pentru dezvoltarea și adincirea democrației muncitorești, a democrației socialiste.Scopul măsurilor intreprinse, a căror justețe a validat-o viața, a fost eliminarea paralelismelor și suprapunerilor, suprimarea verigilor intermediare, simplificarea și reducerea drumului deciziilor, in ultimă instanță, ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a conducerii tuturor compartimentelor vieții economice și sociale, corespunzător cerințelor științei conducerii societății socialiste, realităților și necesităților din noua etapă de dezvoltare a țări' noastre. Ca urmare a aplicării acestor măsuri au crescut răspunderea și operativitatea ministerelor. a centralelor și întreprinderilor in soluționarea problemelor legate de elaborarea și execuția planului, a sporit productivitatea socială a muncii, eficiența intregii activități, ceea ce a determinat întărirea potențialului economic al țării, mărirea avuției naționale. ridicarea gradului de instrucție publică și de cultură, a nivelului de trai al întregului popor.în concepția partidului nostru, procesul perfecționării are un

caracter permanent, deoarece formele ți metodele de organizare și conducere nu sint statice. date o dată pentru totdeauna, ci se cer adaptate, modelate. potrivit noilor cerințe impuse de viață.O analiză critică a realităților in lumina acestei concepții, profund dialectice, pune in evidență faptul că activitatea aparatului de stat, a ministerelor, centralelor și intreprinderilor este susceptibilă in continuare de îmbunătățiri. La unele organe râse de
-âc:

de conducere ți la unii li tori din instituțiile de stat constată încă manifestări birocratism, lipsa legăturii permanente cu producția, cu came.--.: care făuresc bunurile materiale un nesatisfăcător simț ce răspundere in soluționarea problemelor, manifestări care poluează actele noastre de decizie. operativitatea aplicării măsurilor ți boiâririlor.Ir. societatea noastră socialistă — a subliniat in continuare vorbitorul — organele de stat, toci lucrătorii. iți desfășoară activitatea sub conducerea partzduhn, a președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu : de acrea stilul ți metodele de mucttâ ale tuturor lucrătorilor dm ministere centrale sau întreprinderi trebuie să fie pătrunse de spuit de partid, fiecare trebme să se comporte ca activist de par' d r. ce stat, sâ-ș; -eoltzrze obcgatiile. apîir.-d ne- abd-ut prorița le. normele ș. t>acârTr_ie stabilite de pan i
Pvt. noi toci constituie w> model strălucit felul tn care ssoBeesae n de n secretarul genera. al oartidulu: realismul *t cutezanța ce-: cat propriu ta rezolvarea problemelor cuc- 

uns.tr econorr co-sociale. dtr- :e-__a șt abnegația cu care «iuțește interesele întregului popor, «uza eoostrmrtî sorahmeun. F cerma- sisttu: ia țara rsestra.Coaataai de M -^y.-., tace- tăaem ca metod» pe-traceatâ de 
lucra anal za peoscecâ. de faod. a act-.ităța ausismreter. d-upâ eTțmptoi dfent de tovartacd Nicotae C ear țe avu ca Prilejui analtan multi^terale efectuate as—pea actr-ntăți: conduce m.-.:sterejoc cocatructoare de rr-asitv a industriei ușoare, mine, petrol ț. geolog e ș. a altor ministere. Analizele pe care le vom face, pe baza programului întocmit de guvern, se vor concentra asupra problemelor esențiale ale îndeplinirii prevederilor planului național unic, ca ți a altor probleme economice ți sociale ți vor fi urmate 

de măsuri eficiente și energice pentru soluționarea lor operativă. în acest context vor fi examinate stilul și metodele de muncă folosite de organele colective de conducere ale ministerelor, atit in activitatea proprie cit și în cea de îndrumare și conducere a unităților subordonate. Guvernul va milita ferm pentru găsirea de soluții eficiente și rapide problemelor economice ca și celor so- cial-culturale. fundamentarea solidă a deciziilor și actelor normative, reducerea la strictul necesar a numărului de hotăriri ale Consiliului de Miniștri, a multitudinii de instrucțiuni, corespondență și hirtii de tot felul din ministere, centrale și intreprinderi, promovarea consecventă a spiritului de inițiativă și răspundere in toate organele de stat. în continuare, primul ministru al guvernului a spus : Analiza îndeplinirii planului in primele trei luni din anul în curs relevă că s-au realizat ritmuri susținute de creștere și îmbunătățiri calitative in structura producției.în scopul îndeplinirii sarcinilor trasate de conducerea partidului și statului va trebui să acționăm cu toată hotărirea pentru folosirea deplină a capacităților de producție, asigurarea aprovizionării ritmice cu materii prime și materiale, respectarea cu strictețe a obligațiilor contractuale. Ținind seamă de volumul investițiilor prevăzut în plan pe trimestrul II și de restanțele din primul trimestru, este necesar să adoptăm și să înfăptuim măsuri e- nergice pentru realizarea integrală a sarcinilor din acest important domeniu al creșterii e- conomice în centrul atenției trebuie să stea respectarea cu strictețe a graficelor de livrare a utilajelor tehnologice și a mașinilor-unelte : intensificare» ritmului de montaj toateșantierele : asigurarea intrării in funcțiune a tuturor capacităților : atingerea intr-un termen cit mai scurt a parametrilor proiectați la obiectivele economice.Eforturi stăruitoare și măsuri eficiente implică îndeplinirea exemplară a prevederilor de plan in domeniul exportului. Echilibrarea in acest an a balanței de plăți externe, obiectiv stabilit de Conferința Națională a partidului, reprezintă o sarcină de cea mai mare importanță pe care trebuie să o ducem la bun sfirșit în mod necondiționat. Cea mai mare atenție vom acorda campaniei din agricultură, aplicării ferme a indicațiilor președintelui țării pentru a asigura condiții bune de desfășurare a activității îji acest sector hotărîtor al economiei noastre naționale. Trebuie să aplicăm strict programul nostru de remunerare a muncii. de creștere a veniturilor și aprovizionare a populației, de ridicare a nivelului de trai.Dezvoltarea și modernizarea economiei noastre naționale reclamă concentrarea in mai mare măsură a preocupărilor în direcția valorificării rezervelor de creștere a productivității muncii. de scădere a cheltuielilor, îndeosebi a celor materiale, de îmbunătățire a calității produselor, de ridicare a rentabilității.în încheiere, a spus vorbitorul. doresc să-mi exprim convingerea că lucrările consfă

tuirii noastre vor marca un moment important in procesul perfecționări: stilului și metodelor de muncă ale ministerelor și celorlalte organe centrale. ale Consiliului de Miniștri, vor contribui la ridicarea pe o treaptă caHtativ-superîoară a activității și la sporirea efortului lor la realizarea cincinalului înainte de termen, la întărirea continuă a rolului statului nostru in făurirea societăți-. socialiste multilateral dezvoltate.Guvernul asigură conducerea partidului. pe președintele nostru iubit, tovarășul Nicolae ireaga <a capa€:*a’€ p^r.xru aexemplar politica partidului >:atului. a realiza programele de dezvoltare econom:co-soc:a- lă. pentru bunăstarea poporu-Tovarășul Emil Spirea a relevat că rezultatele pozitive obținute de lucrători: Ministerului Transportiallor ț: Tețecomur.:- catiîtor. în 3 ț; în primul trimestru al acestui aa se dato- resc s: faptului că intre comitetul de partid ș: conducerea ministerului t-a stabilit o strinsă conlucrare. Au fost organiza" e aruun: ți araa. :ze comune a-eSubscnirid cr.-n'wr la adresa m-msteruiui. care n-a reușit să m-lăture iacă pe deplin trans- parturiJe mcmtwate ț. alte neajunsuri in ut-Lzarea optimă a parcuit* de vagoane, vorbitorul a arătat la continuare că *xtvă mcă rezerve spre v-akanficareo ți argantratia de partid trebu_e să-și orienteze aeti.-.taiee.O problemă majoră a lucră- tocitor dm transporturi este ți aaâatawon nan depline aecu- a emula net șt navigației. Ir acest docnertu. se impune cesSsurarea unei perseverente munci educative pentru întărirea ard.".:: p diac.pltnei pe toate treptele ierarhice. pentru respectarea strictă de către fiecare lucrător a reglementărilor r. : n«tror*.:tE!:ior de serviciu, pentru pregătirea cadrelor In re privește înfăptuirea politicii de cadre, vorbi torul a arătat, in Încheiere, că s-a urmărit, o- dată cu criteriu! pregătirii profesionale si experienței practice In producție. întărirea compoziției de partid a aparatului ministerului.Tovarășul Dumitru Neeșoiu a arătat câ oamenii muncii din sectorul 7 și-au realizat sarci

nile de plan pe trimestrul I cu o depășire de 25 milioane lei la producția marfă, fiind hotă- riți să realizeze cincinalul in patru ani și jumătate. Comitetul de partid al sectorului — a arătat vorbitorul — a acordat o atenție mai mare creșterii rolului organizațiilor de partid din ministere și instituții centrale, imbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale comitetelor de partid și birourilor organizațiilor de bază, educării politico-ideologice a membrilor de partid și a tuturor salaria- ților.Ținind seama de specificul muncii din aceste instituții, au fost organizate, diferențiat, instruirea activului de partid, consfătuiri și schimburi de experiență. analize ale activității economice sau ale unor probleme cu caracter politico-educa- tiv.înfățișind unele neajunsuri care se regăsesc și in activitatea și stilul de muncă ale comitetelor de partid ale sectoarelor, in sprijinirea muncii de partid din instituțiile centrale, vorbitorul a arătat că formele și mijloacele politico-educative n-au determinat in măsura in care se impune crearea unei opinii de masă, a unei atitudini ferme și intransigente față de lipsuri, față de nerezolvarea la timp a unor sarcini de serviciu, față de fenomenele de formalism și de birocrație. în acest context, el a amintit unele greutăți intimpinate de întreprinderile din sector in cooperarea cu alte întreprinderi, in asigurarea materiei prime și in modernizarea produselor și tehnologiilor.Vorbitorul a susținut ideea rotarii unor cadre intre instituțiile centrale de sinteză și intreprinderi și a propus studierea dezvoltării capacităților de producție pentru elemente de asamblare.După ce a subliniat că această consfătuire evidențiază odată mai mult întărirea continuă a rolului conducător al partidului in intreaga viață economică și socială a țării, tov. Matei Ghigiu a relevat experiența lucrătorilor din domeniul construcții- montaj pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan și in primul rind pentru punerea in funcțiune la termen și înainte de prevederi a obiectivelor de investiții.în acest sens, el a arătat că .a fost adoptată o structură organic zatorică elastică, in cadrul căreia au fost reduse la minimum verigile intermediare ; a fost întărit principiul conducerii colective, atit la nivelul ministerului. cit și la unități și subunități. S-a trecut la aplicarea și generalizarea metodelor moi derne de conducere. Toate a- cestea au avut efecte favorabile asupra activității de construcții montaj a ministerului și a ramurii in ansamblu.Nu putem afirma insă că nu mai există aspecte negative în organizarea producției și a muncii noastre. O serie de obiective cu termen de punere in funcțiune in acest an se află incă in intirziere. Acționăm insă ferm pentru a corecta și. in primul rind. pentru a preveni abaterile de la ordinea pe care am instițuit-o. pentru îmbunătățirea in continuare a formelor și metodelor de muncă în concordanță cu noile cerințe ce apar.

In unele cazuri deosebite. întreg organul colectiv de conducere al ministerului. împreună cu conducerile tuturor unităților. se deplasează pe marile șantiere pentru a analiza, la fata locului, mersul aplicării măsurilor preconizate. eventualele dificultăți ce se ivesc, impri- mind experiența înaintată a colectivelor de muncă.Datorită acestui mod de lucru — a spus vorbitorul — in primele trei luni din acest an s-au realizat 24.6 la sută din planul anual, cea mai inaltă proporție atinsă vreodată in construcții industriale.A intrat in practica comitetului de partid de a dezbate, împreună cu organul colectiv de conducere al Ministerului Industriei Metalurgice, principalele probleme curente ca ț; pe cele de perspectiva, a spus in cu-.ir.iul sau tovarășul Gheor- ghe Gheorghiu. Ca urmare a unei asemenea practici, cit și a sprijinului permanent primit din partea conducerii de partid, a prețioaselor indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. sarcinile de plan pe 1973. ca și cele ale primului trimestru din acest an au fost indeplinite la majoritatea indicatorilor. Deși am" obținui rezultate pozitive, a spus vorbitorul, socotim că ele nu sint încă pe măsura posibili tâ loc de care dispunem. Consider că n-am reușit să mobilizăm in suficientă măsură in- tregul activ de partid pentru realizarea integrala a investițiilor. ceea ce a făcut ca la sfir- șitul anulu: 1973 un număr de 9 capacități să nu fie puse in fimc’.iune.Relevind apoi sprijinul dat de comitelui de partid pentru soltritonarea operativă, la fața locuim, a diferitelor probleme din activitatea centralelor și întreprinderilor. vorbitorul a sublirual câ participarea membrilor activului de partid la adunările generale ale oame- nilor muncii din unități, ca și la analizele privind îmbunătățirea calității producției. realizarea produselor pentru export. asimilarea de produse noi și altele au făcut ca legătura permanentă cu producția să’ ducă la cunoașterea și înlăturarea unor greutăți cu care se confruntă unitățile. Nu s-a reușit insă să se imprime tuturor conducătorilor un stil operativ, care să conducă la soluționarea concretă a problemelor. în același spirit, vorbitorul a arătaf că comitetul de partid poate face mult pentru scurtarea duratei de avizare a documentațiilor pentru investiții. Sarcinile deosebite pe care le ridică în prezent coordonarea activității ramurii, analiza multilaterală a fenomenelor și creșterea vitezei și siguranței în decizie la nivelul ministerului impun simplificarea și raționalizarea sistemului informațional și crearea cu maximum de urgență a centrului de calcul al metalurgiei.După ce a trecut în revistă rezultatele meritorii obținute in primii trei ani ai cincinalului, de colectivul de muncă al întreprinderii „23 Augușț“, rezultate materializate între altele în creșterea volumului de producție cu peste 16 la sută in condițiile unui aport minim de investiții in asimilarea unui mare număr de produse și în găsirea posibilităților de export, tov. Alexandru Roșu s-a oprit pe larg asupra unor deficiențe care împiedică folosirea integrală a capacităților de producție in industria constructoare de mașini grele, precum și realizarea ritmică a sarcinilor de plan. Astfel, în cadrul ministerului de resort nu s-a reușit să se fundamenteze planurile anuale cu 5—6 luni înainte de a se trece la înfăptuirea lor. Economia noastră a ajuns in prezent la un asemenea grad de dezvoltare și diversificare, incit activitatea de fundamentare este înzecit mai laborioasă decît în urmă cu cinci sau zece ani și, de aceea, este necesar a se face acest e- fort coordonat la timpul potrivit.Vorbitorul s-a ocupat apoi de unele probleme specifice întreprinderilor constructoare de mașini, specializate în fabricația de utilaje complexe. între altele, el a semnalat lipsa documentației tehnice pentru unele produse destinate exportului, subliniind că acestea trebuie asigurate, cu cel puțin nouă luni înainte de inceperea perioadei de plan și numai prin excepție, să se accepte actualul termen legal.Apreciem — a spus in încheiere vorbitorul — că toate aceste aspecte sint rezolvabile in perioada care urmează. Asigurăm conducerea partidului și statului nostru că. sub conducerea organizației de partid, colectivul nostru de muncă se va strădui să traducă in viață, cu toată promptitudinea și corectitudinea, sarcinile ce-i revin, pentru a întimpina, așa cum se cuvine, cel de-al XI-lea Congres al partidului nostru șț, cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei noastre.Conștienți de rolul ce revine activității de comerț exterior in dezvoltarea economico-socială a țării, a spus tov. Emil Fleșeriu, comuniștii din Ministerul Comerțului Exterior și-au axat e- forturile in direcția realizării sarcinilor trasate de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului. întreaga activitate politică a fost orientată spre realizarea in condiții cit mai bune a planului de comerț exterior și perfecționarea activității in acest domeniu.A existat o legătură permanentă între comitetul de partid și conducerea ministerului, problemele majore fiind analizate cu participarea activă a comitetului de partid. De asemenea, problema îndeplinirii planului de export și import, creșterea eficienței în acest domeniu au tăcut obiectul unor analize temeinice atit în cadrul comitetului de partid cit și în organizațiile de bază. Avind în vedere sarcinile trasate de conducerea partidului cu privire la recuperarea răminerilor în urmă, cit și echilibrarea balanței de plăți externe in acest an. comuniștii din organizația noastră își pro

pun să-și intensifice eforturile pentru o mai bună îndrumare a unităților de comerț exterior și a intreprinderilor producătoare, prospectarea mai atentă a piețelor externe, finalizarea acțiunilor de cooperare, valorificind pe deplin condițiile create de recentele vizite făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu intr-o serie de țâri din Asia, Africa, America Latină.Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la problema selecționării, pregătirii și promovării cadrelor.în incheiere. el a spus : Sintem conștienți că dezbaterile d:n această mtilnire de lucru, indicațiile prețioase ale tovarășului Nicolae Ceaușescu vor constitui pentru comuniștii, pentru toți lucrătorii din ministerul nostru un mijloc eficace de perfecționare a activității.în activitatea de control a calității produselor, a spus tov. Dumitru Niculescu, s-au obținut rezultate pozitive, dar ele nu se situează incă la nivelul posibilităților, al cerințelor etapei actuale de dezvoltare a societății noastre. In acest context, vorbitorul a amintit că in cursul anului trecut, de pildă, peste 70 la sută din deficiențele de calitate care s-au manifestat in construcția de mașini s-au datorat unei activități necores- punzătoare de urmărire a calității, desfășurată in întreprinderi. centrală și minister ca ți in cadrul Inspectoratului General de Stat. între deficiențele semnalate vorbitorul a citat lipsa documentațiilor tehnice, erorile existente in unele din a- cestea care necesită ulterior sute ș; chiar mii de derogări date in diferite intreprinderi. în această ordine de idei, el a relevat faptul că in cadrul întreprinderilor și centralelor, conducerile colective acordă o insuficientă atenție stabilirii ți respectării nivelului tehnic al calității. Din această cauză, unele produse sint reclamate de beneficiari, iar pe șantiere se înregistrează intirzieri in construcția unor capacități de producție. Pentru a se curma această situație. vorbitorul a arătat că s-au luat o serie de măsuri urmind ca Inspectoratul pentru calitate, impreună cu Consiliul pentru Știință și Tehnologie, să propună un proiect de decret privind omologarea produselor, precum și dotarea cu standuri de probă și cu aparate de măsură și control, conform indicațiilor conducerii de partid și de stat, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.In incheiere. vorbitorul a reafirmat necesitatea întăririi controlului de calitate în intreprinderi. subliniind că, in realizarea calității, principalul rol il are executantul.Relevind rezultatele practice ale măsurilor de îmbunătățire a organizării consiliului de conducere al ministerului, tov. Mihail Florescu s-a referit, totodată, pe larg, la unele deficiențe în activitatea cadrelor de conducere din unități și din minister. Trebuie să recunoaștem că drumul deciziei este încă greoi, se manifestă atit în minister, cit și în centrale tendința împingerii actului decizional la nivelele superioare. Lipsa de răspundere personală îmbracă de multe ori forme birocratice. cum sint tot felul de note, referate, informări prin care, de fapt, se transmite răspunderea nivelului ierarhic superior. De aceea, ne preocupăm îndeaproape ca in activitatea organizațiilor de partid, in diversele forme de perfecționare a cadrelor de conducere să promovăm curajul și răspunderea în luarea deciziilor, să întărim respectarea legislației socialiste.în acest sens, vorbitorul a amintit că în industria chimică s-a organizat un sistem operativ de urmărire a modului in care se execută sarcinile trasate pe linie de partid și de stat, incepind cu conducerea ministerului și mergînd pină la secția de producție. în adunările din acest an s-au făcut aproape 8 000 de propuneri de îmbunătățire a activității unităților respective. Pentru imbunătățirea conducerii activității de investiții, domeniu in care sarcinile ministerului sint foarte mari, s-a relevat. între altele, necesitatea simplificării la nivelul economiei a volumului și circulației documentațiilor tehnico- economice și de execuție, care consumă adesea inutil un mare volum de muncă. Vorbitorul a subliniat faptul că noua organizare a activității de cercetare, prin constituirea Institutului Central de Cercetări Chimice, a ridicat eficiența în acest domeniu hotărîtor pentru dezvoltarea industriei chimice.Ca urmare a atenției deosebite, pe care conducerea superioară de partid o acordă activității de informatică in țara noastră — a arătat tov. loan Oprea — s-au obținut o serie de rezultate re- marcabrte, dotarea intensivă a economiei naționale cu tehnică de calcul realizindu-se aproape integral pe baza producției interne.In urma aplicării decretului privind organizarea unitară a activității de informatică, in afara rețelei de centre teritoriale de calcul au mai fost înființate 45 de centre electronice de calcul uzinale, departamentale, in cadrul institutelor de cercetare și a unităților de învățămint superior, precum și circa 360 de stații și oficii de calcul. Vorbitorul a arătat câ ministerele și organele centrale sint datoare să ia de urgență măsuri concrete pentru utilizarea cit mai eficientă a acestui potențial material și uman. El a propus înființarea in cadrul fiecărui minister și organ central a unei comisii de informatică.Pentru lichidarea grabnică a lipsurilor s-au și' luat o serie de măsuri, între care desfășurarea activității de pro- iectare/în intreaga rețea pe baza unui pian unic, utilizarea calculatoarelor electronice pentru probleme majore ale unităților economice, in primul rind pentru planificarea. programarea, lansarea și urmărirea producției.
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Mesaje de felicitare 
adresate 

președintelui României,
NICOLAE CEAUSESCU

JExcelenței SaleDomnului NICOLAE CEAUȘESCU Președintele Republicii Socialiste Româniaîmi face plăcere să felicit pe Excelenta Voastră cu ocazia alegerii in funcția de președinte al Republicii Socialiste România și să vă reînnoiesc călduroasele mele urări de succese și mai mari în activitatea dv., pentru binele nobilului popor român.Salutindu-vă cu cordialitate, aștept să o pot face și personal în frumoasa dumneavoastră patrie. JOSE FIGUERESPreședintele Republicii Costa RicaExcelenței SaleNICOLAE CEAUȘESCU Președintele Republicii Socialiste România în numele guvernului și poporului Indoneziei, am plăcerea să transmit Excelenței Voastre felicitările mele sincere cu ocazia alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.Vă rog să primiți bunele mele tirări de succese continue in conducerea țării dv. spre prosperitate și noi progrese.General SUHARTO Președintele Republicii Indonezia
Am onoarea sincere pentru liste România.

Domnului președinte al Republicii Socialiste România NICOLAE CEAUȘESCU să vă rog să acceptați felicitările mele cele mai alegerea'dv. ca președinte al Republicii Socia-LEO KAPRIO,Director al Biroului regional pentru Europa al Organizației Mondiale a SănătățiiExcelenței Sale •Domnului NICOLAE CEAUȘESCU Președintele Republicii Socialiste România în preajma sesiunii de la București a Uniunii Interparlamentare, am onoarea să vă prezint, în numele uniunii, cele mai vii felicitări cu ocazia alegerii Dumneavoastră de către Marea Adunare Națională în funcția de președinte al Republicii Socialiste România. PIO-CARI.O TERENZIO secretar general al Uniunii Interparlamentare GenevaDomnului NICOLAE CEAUȘESCU Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rog să-mi îngăduiți să vă exprim felicitări călduroase, in numele Asociației de prietenie Israel-România. cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.Personalitatea dumneavoastră, domnule președinte, este larg cunoscută în Israel, in toată lumea. Dăm o înaltă apreciere eforturilor dumneavoastră pentru dezvoltarea relațiilor între toate țările lumii, între poporul israelian și poporul român, în interesul înțelegerii și păcii. Ne exprimăm convingerea că și în viitor veți aduce contribuția dumneavoastră prețioasă la reglementarea dreaptă a conflictului din Orientul Mijlociu, la statornicirea unei păci trainice in zona noastră.Vă urăm multă sănătate și noi. succese în nobila dumneavoastră misiune. ITZAK KORN președintele Asociației de prietenie Israel-RomâniaDr. Eric Martin, președintele Comitetului Internațional de Cruce Roșie, l-a rugat pe ambasadorul Republicii Socialiste România in Elveția să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu. cu prilejul alegerii sale in funcția de președinte al Republicii Socialiste România „cele mai vii felicitări din partea Comitetului Internațional de Cruce Roșie pentru această strălucită alegere, precum și toate urările pentru o eră de pace și prosperitate poporului român".

Sesiunea 
GeneraleNAȚIUNILE UNITE 11 —Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie. transmite : în cu- vintarea rostită in cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 6-a sesiuni extraordinare a A- dunării Generale a O.N.U., șeful statului algerian, Houari Boumediene. a făcut o amplă trecere în revistă a situației internaționale, reliefind, intre altele, trezirea conștiinței naționale a popoarelor oprimate sau aflate sub dominația și dependența străină. Vorbitorul s-a pronunțat pentru adoptarea u- nor măsuri efective de dezarmare generală și. în primul rind, de dezarmare nucleară, prin interzicerea folosirii armelor de distrugere în masă, retragerea tuturor trupelor și bazelor militare străine de pe teritoriile altor state.Houari Boumediene a evidențiat necesitatea utilizării la maximum a forțelor și resurselor proprii de către țările în curs de dezvoltare, relevînd dreptul inalienabil al statelor de a-și naționaliza bogățiile. Vorbitorul a subliniat imperativul respectării dreptului inalienabil al statelor sărace de a fi stăpîne pe bogățiile lor naturale și necesitatea de a se recunoaște, în cadrul O.N.U., acest drept.In scopul rezolvării acestor probleme, șeful statului algerian a subliniat necesitatea așezării relațiilor economice, comerciale și monetare pe baze complet noi, crearea unei noi ordini economice internaționale, stabilirea unui plan concret de acțiune care să asigure progresul economic și social al țărilor în curs de dezvoltare, deschiderea piețelor statelor dezvoltate pentru produsele țărilor în curs de dezvoltare, stabilirea unor prețuri echitabile la aceste produse, reevaluarea și revizuirea sistemului de asistentă financiară acordată țărilor in curs de dezvoltare si sporirea ajutorului nerambursabil oferit acestora, punerea in practică a planurilor de transfer de tehnologie către țările subdezvoltate.Ministrul afacerilor externe al Argentinei. Alberto Juan Vignes, a arătat că conceptul interdependenței pe baze juste implică cooperarea reciproc avantajoasă. insă dacă acest concept va fi interpretat ca impiicmd

Adunării 
a O. N. U.hegemonie sau dominație străină. atunci trebuie respins. Re- ferindu-se Ia discriminările existente în relațiile dintre state, ministrul argentinian a dat drept exemplu tratamentul discriminatoriu aplicat Cubei, adăugind că majoritatea țărilor latino- americane consideră sancțiunile împotriva acestui stat drept relicve ale trecutului.A urmat la cuvînt președintele Republicii Liberia. William Tolbert, care a declarat că evoluțiile recente au demonstrat imperativul realizării unei noi structuri economice internaționale care să asigure omenirii o mai justă distribuție a bogățiilor lumii și o mai echitabilă ' dezvoltare economică.Ministrul afacerilor externe al Franței. Michel Jobert. a arătat că „sesiunea trebuie să marcheze un pas hotăritor spre stabilirea în comun a unei ordini e- conomice internaționale echitabile și stabile, așa cum se prevede in proiectul Declarației drepturilor și obligațiilor economice ale statelor".Ministru! afacerilor externe al R.F.G., Walter Scheel, a subliniat necesitatea elaborării u- nei strategii internaționale a cooperării economice. în acest scop, a propus crearea unui grup ad-hoc de experți în problemele mărfurilor și ale dezvoltării. care să recomande căile si mijloacele pentru atingerea acestui țel.

A urmat la cuvînt Den Siao-

La sfîrșitul primului semestru al anului 
universitar în curs, săptâmînalul francez 
L’EXPRESS a efectuat o anchetă printre 
„boboci", printre tinerii care abia au pă
șit în școlile superioare. întrebarea : „Cum 
vă simțiți ca student, după primele luni 
de viață universitară

Cîteva din răspunsurile primite de re
porterii revistei, considerate ca „semnifi
cative și reflectînd o întreagă categorie", 
sînt publicate in extenso.

VERONIQUE, 18 ani, facultatea de chi- 
mie-biologie a Universității din Grenoble: 
„Ceea ce simt este un sentiment in care 
se amestecă dezamăgirea, tristețea și ne
liniștea. Visam ca la o mare sărbătoare 
la ziua cînd aveam să fiu studentă și, 
după anii lungi de liceu voi putea, în 
fine, să mă specializez intr-o profesiune 
și să mă pregătesc pentru viața de adult. 
De la prima oră de curs am și fost șo
cată. Primele cuvinte pe care le-am au
zit, toți cei 300 de studenți prezenți ie 
amfiteatru la inaugurarea cursului de 
chimie, au fost : «domnilor și domnișoa
relor, trebuie să vă spun cu regret că v-ați 
ales o profesiune fără debușeu serios>. 
Pentru a ne face să înțelegem mai bine 
situația, profesorul ne-a expus și ne-a co
mentat rezultatele unei anchete persoeo- 
le pe care a întreprins-o printre foștii Iu 
studenți din ultimele trei promoții. Am 
aflat astfel că cei mai mulți dintre absol
venți n-au găsit de lucru în profesiunea 
lor".

NATHALIE, 21 de ani, stude-tă ‘c fa
cultatea de litere a Universități d - 9ci- 
tiers : „De-abia am intrat în amfiteatre și 
am fost avertizați de conferențiari și pro-

TINERETUL LUMII

Candidați 
la șomaj

O anchetă a revistei 
,,L’Express“

fesori : «n învâțămînt nu veți găsi locuri 
decit printr-o mare șansă. Cei mai mulți 
dintre voi sînteți condamnați la șomaj». 
Gindul că as putea munci patru ani fără 
o perspectivă precisă mă obsedează. 
Acum sint hotărită să abandonez univer- 
srtateo și să mă înscriu la o școală de 
stenodactilografie. Visam altceva, dar cel 
pvtio osa voi găsi o slujbă sigură, să-mi 
cistig existența*.

MICHEL 22 ce ani, facultatea de ma- 
taonadib a Universității din Paris : „In li
ceu am fost un elev strălucit la matematică 
și propus să mă pregătesc să de
mo profesor de matematici. Nici nu ne-am 
oconsodat încă bine cu viața universita
re ți profesore ■•■au spus cu multă sin
ceritate că ne-am ales un drum blocat și 
că prea puțini dintre noi vor putea să-și 
practice profesiunea pentru care se pre

gătesc. Sint dezamăgit și tulburat, dar nu 
dezorientat. Cred că voi abandona și 
voi folosi talentul pentru arta fotografi
că. Mă fac fotograf profesionist".

PIERRE, 20 de ani, student la facultatea 
de științe economice a Universității din 
Strassbourg : „Din chiar ziua înscrierii, 
la decanat mi s-a spus că fiecare al doi
lea absolvent din ultima promoție nu și-a 
găsit de lucru în profesie. Eu am curaj 
să înfrunt incertitudinile dar de multe ori 
simt neliniște și amărăciune cînd mă gîn- 
desc la viitor".

Concluzia revistei pariziene este ex
primată în termeni preciși : „Tinărul care 
a intrat în octombrie 1973 pe băncile 
Universității este mai dezamăgit și mai 
neliniștit de perspectivele sale decît pro
moțiile din urmă cu cinci-șase ani. Ceea 
ce aude, în foarte multe cazuri, de la 
cele mai autorizate și autoritare voci., 
este un fel de preaviz de șomaj : sînteți 
prea mulți, nu există debușee". Datele 
statistice pe care le relevă revista citată 
sînt concludente. Cu excepția absolven
ților facultăților de medicină și ai poli
tehnicii, circa 40 la sută din absolvenții 
ultimelor două promoții ale universități
lor și școlilor franceze au găsit de lucru 
în profesiunea pentru care s-au pregătit. 
Fiecare al treilea absolvent al ultimei 
promoții a facultăților de litere, econo
mie și pedagogie era înregistrat ca șo
mer la 1 martie a.c. O anchetă, organi
zată de Școala superioară tehnică din 
Nancy relevă că 52 la sută din absol
venții ultimelor două promoții lucrează în 
alte specialități tehnice decît cele pentru 
care s-au pregătit.

E. R.

Șeful Departamentului Politic Federal al Elveției. Pierre Graber, a rugat prin intermediul unei telegrame pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Maco- vescu, să transmită președintelui Republicii Socialiste Român.a. Nicolae Ceaușescu. felicitările Consiliului Federal Elvețian. precum și urări de succes in înalta sa misiune.
Semnarea unui acord 

ile cooperare

pin. viceprenuer al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, care a declarat că atit in relațiile politice. cit și in cele economice, țările trebuie să se bazeze pe principiile respectului reciproc, al suveranității și integrității teritoriale. neagresiunii, neintervenției in afacerile interne a'e altora, egalității și avantajului reciproc și coexistenței pașnice.Vorbi torul chinez a sprijinit cererile de îmbunătățire a termenilor de schimb ai materiilor prime, produselor primare. se- ~.ma.'.’ufacturate și manufacturate. de formare a unor organizații ale statelor exportatoare de materii prime, de efectuare a unui transfer de tehnologie către țările in curs de dez tare si de sporire a ajutor economie necontfcuocat eătri c-stea. în inctaîe.'e. Den Siao- pin a declarat eâ „China este o tară snriahriă. pier act t- o țară in tura de deamîtare- Cta-

Oaspe
Belzra

sosit totin R-S.FȘtefon Aal P.CAtar al CC

i firmele de am-

MAJORAREA PRETURILOR LA HIRTIE 
PE PIAȚA MONDIALĂbalaj au luat măsuri drastice generind o adevărată inflație.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN a trimis CELUI DE-AL XXII-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA, următoarea telegramă :Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmite delegaților la cel de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist din Canada, tuturor comuniștilor și clasei muncitoare canadiene cele mai călduroase salutări frățești și urări de succes in activitatea partidului dv. consacrată îndeplinirii aspirațiilor de pace, democrație și socialism ale oamenilor muncii din Canada, _ lup- tei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialis- mului, pentru Înțelegere și colaborare internațională.Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele noastre, care au fost marcate in mod deosebit de intilnirea ce a avut loc anul trecut intre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român și William Kashtan. secretar general al Partidului Comunist din Canada, se vor dezvolta pe mai departe, in interesul celor două partide și popoare, al intarirn colaborării dintre Republica Socialistă România și Canada, al cauzei pacn și socialismului, în slujba întăririi unității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.

româno -nigeria»
La sediul Ministerului in

formațiilor al RepuMirii Fe
derale Nigeria a avut loc 
semnarea aeordnlui de coo
perare culturala si științifici 
intre gus eroul Republicii 
Socialiste România si guver
nul Republicii Federale Ni
geria.Din partea români, acordul a fost semnat de Octavian Cărare, ambasadorul țarii noastre in Nigeria, iar din partea nigeriana de Anthony Enahoro. ministrul pentru problemele informațiilor, muncii și asigurărilor sociale.în alocuțiunile rostite, ministrul nigerian și ambasadorul ron-ân au subliniat importanța acordului pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale in domeniile culturii, științei, artei și invățămin- tului. R.D. GERMANA. — Vedere din Karl Morx-Ștadt, important centru industrial și universitar al 

tării.

• Decizia firmei ..Beaverbrook Newspapers" de a înceta activitatea de Scoția, precum dispariție a ..Scottish Daily" Expres- sint tot că un vint rece dustria poligrafică scrie intr-un comentariu cotidianul londonez „Financia.1 Times". Adevărul a fost acum înțeles : zilele cind se cumpăra ieftin hirtia pentru tipărit aparțin trecutului. Se admite. în mod general. că o tonă de hîrtie pentru tiDărit va costa in acest an circa 150 lire, comparabil cu 110 lire. In lima ianuarie și 75 lire in urmă cu doi ani.

imprimare din și probabila publicațiilor și „Sunday atitea indicații suflă peste in- britanică.

o Firmele canadiene ..Domtar Ltd*. „McMillan BIoedel Ltd". ..Eddy Paper Co" si ..Abitibi Paper Co- au anunțat o sporire a preturilor la pasta de hirtie v-tă la 3# dolari per tonă, preru! ajungind in felul acesta la 355 dolari tona. Majorarea anunțată a intrat in vigoare.
e Publicația ..Europaischer Wirtschaftsdienst" relatează că, în ultimele luni, pe piața vest- europeană a maculaturii de hîr- ’ ie s-a înregistrat o activitate deosebit de febrilă. Astfel, au fost vindute. practic, toate cantitățile de marfă oferite, prețurile indicind o pronunțată tendință de creștere. Rezervele de maculatură ale consumatorilor din R.F.G., ză publicația, au reduse.

Roma ; întilnire 
prieteneascăROMA 11 — Corespondentul Agerpres, Radu Bogdan, transmite: Cu ocazia constituirii Grupului parlamentar de prietenie Italia—România, la Ambasada Republicii Socialiste România din Roma a avut loc o întilnire prietenească, la care au luat parte senatorul Giuseppe Vedo- vato. președintele Grupului italian al Uniunii Interparlamentare. senatori, deputați, membri ai delegației italiene care va participa la sesiunea de primăvară a Uniunii Interparlamentare ce urmează să se desfășoare la București, numeroși reprezentanți ăi presei și Radioteleviziimii italiene.Senatorul Giuseppe Vedo- vato s-a referit la evoluția favorabilă a legăturilor pe plan politic, economic și cultural dintre România și Italia. legături care au un moment de referință in vizita pe care a efectuat-o la Roma, in primăvara anului trecut, președintele Nicolae Ceaușescu. El s-a referit apoi la necesitatea strîngerii relațiilor de colaborare pe plan parlamentar dintre eele două țări, la rolul și sarcinile noului grup parlamentar de prietenie italo-român.

menționea- fost foarte
Venezuela: Măsuri

• LA VIITOAREA sesiune a Organizației Statelor Americane, care-și va incepe lucrările la 19 aprilie, in statul nord-american Atlanta, Argentina va cere în mod oficial să se pună capăt politicii de izolare a Cubei și ridicarea blocadei impuse Împotriva acestei țări — a declarat ministrul argentinian de externe Alberto Vignes.
pentru recuperarea

Joi la amiază, a sosit în Capitală o delegație economică americană. condusă de Frederick Dent, secretarul pentru comerț al Statelor Unite ale Americii, care va participa la lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte economice româno-americane.Pe aeroportul Oiopeni, oaspeții au fost salutați de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior, Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.A fost de față Corneliu Bogdan. ambasadorul României la Washington, și Harry G. Barnes jr.. ambasadorul S.U.A. la București.
★în cursul după-amiezii. membrii delegației economice americane au vizitat întreprinderea de cinescoape, precum și unele cartiere ale Capitalei.Ion Pățan. viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior, a oferit un dineu în onoarea secretarului pentru comerț al S.U.A. și a membrilor delegației.

lui și Geologiei, va face o vizită in țara noastră.
Teatrul de stat din Ploiești, primul teatru profesionist de pe meleagurile prahovene a sărbătorit împlinirea a 25 de ani de la înființarea sa. Cu acest prilej, colectivul teatrului a adresat o telegramă secretarului general al Partidului Comunist Român. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

A sosit in Capitală, Manuel Cespedes Fernandez, ministrul minelor, combustibilului și metalurgiei din Republica Cuba, care. la invitația conducerii Ministerului Minelor, Petrolu

CRONICA
U.T.C.Ieri a părăsit Capitala, în- dreptîndu-se spre Tokio, o delegație a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România. condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, vice-președinte ai Consiliului U.A.S.C.R., care va face o vizită în Japonia la invitația Federației studenților Autonomi (Zengakuren) din Japonia.La plecare, pe aeroportul internațional București-Oto- peni. delegația a fost salutată de membri ai Biroului Comitetului Executiv al Consiliului UA.S.C.R.

• PRIMUL ministru al Israelului, Golda Meir, a prezentat, joi, șefului statului. Ephraim Katzir, demisia sa din fruntea cabinetului. Președintele Israelului, care a acceptat demisia, a declarat că în eventualitatea eșuării tentativei de a constitui un nou cabinet, vor fi organizate noi alegeri.• PATRU MILIOANE de locuitori ai Iugoslaviei — deci fiecare al cincilea — se pregătește în școli de diferite tipuri. Școlile elementare cuprind, in prezent, in rețeaua lor 2.8 milioane copii și tineri. în timp ce în școlile medii și profesionale s-au pregătit, anul trecut, 720 000 de persoane. Numărul studenților din această țară a depășit

300 000. din care 100 000 Ia studii serale. Alte 509 000 persoane se pregătesc in cadrul universităților muncitorești.• AGENȚIA TASS anunță că. la invitația C.C. al P.C.U.S.. a Prezidiului Sovietului Suprem
• LA VIENTIANE a avut loc, sub președinția prințului Suvan- na Fuma, prima ședință a Guvernului Provizoriu de Uniune Națională din Laos.Luind cuvintuL șeful guvernului laoțian a trecut in revistă sarcinile majore ce stau in

PE SCURT •PE SCURT • PE SCURT

și a guvernului sovietic, joi a sosit la Moscova, in vizită oficială, o delegație de partid și guvernamentală. condusă de Hafez Assad, președintele Republicii Arabe Siriene, secretar general al Partidului BAAS Arab Socialist.

fata țării pentru menținerea păcii și soluționarea unor probleme social-economice complexe.• GREVA generală a oamenilor muncii niponi din domeniul transporturilor a devenit efectivă joi. odată cu încetarea lucrului, pentru 48 de ore, de că

tre feroviarii de la căile ferate particulare și lucrătorii care deservesc transporturile publice. Muncitorii de la căile ferate naționale au început. încă de miercuri dimineață, o grevă de 96 de ore. La acțiunile revendicative concertate din cadrul ..săptăminii grevei generale din transporturi" s-au alăturat, de asemenea, angajații din serviciile poștale și de telecomunicații. de la principalele linii aeriene japoneze, cadrele didactice de la majoritatea școlilor publice și particulare etc. La aceste acțiuni greviste participă a- proximativ 6 milioane de oameni ai muncii niponi, aparți- nind unui număr de 80 de u- niuni sindicale.

principalei bogății a țăriiVenezuela se pregătește să naționalizeze, in următorul deceniu, industria petrolieră — se apreciază intr-un comentariu al agenției Associated Press.Deși cele mai multe concesiuni petrolifere acordate companiilor străine expiră in 1983, conform prevederilor legii rever- siunii petrolului adoptată de Congresul Național în 1970. în actuala sesiune a forului legislativ suprem au fost deja prezentate două proiecte de lege referitoare la naționalizarea industriei petroliere înainte de a- ceastă dată, proiecte introduse de partidele COPEI și Mișcarea Electorală a Poporului, și care, in prezent, se află în studiu la un comitet parlamentar creat în acest scop.Dind curs dorinței exprimate de cercuri tot mai largi ale o-

piniei publice venezuelene, de personalități marcante ale vieții politice interne, președintele țării, Carlos Andres Perez, reprezentant al actualului partid de guvernămînt, Acțiunea Democratica, a hotărit înființarea unui comitet special format din membri ai guvernului, lideri ai unor grupări politice, cadre u- niversitare și experți. care, în- tr-o perioadă de 60 de zile, urmează să-și prezinte concluziile într-un raport înaintat forurilor competente, referitor la trecerea sub controlul statului a acestui important sector al e- conomiei naționale.

ȘTIRI SPORTIVE• Campionatele europene de tenis de masă au fost reluate, după o zi de repaus. Ia Novi Sad, cu probele individuale. In proba de dublu mixt, cuplul Maria Alexandru (România), Anton Stipancici (Iugoslavia) a Obținut medalia de bronz, după ce a întrecut cu 3—2 perechea Antonian, Sarhoian (U.R.S.S.).• Marele maestru român Florin Gheorghiu a preluat conducerea în turneul internațional de șah de la Los Angeles, totalizînd 3,5 puncte, după 5 runde. Urmează în clasament

Gligorici (Iugoslavia), . Kaplan (Porto Rico), Mednis și Saidy (ambii din. S.U.A.), cu cite 3 puncte.• Intr-un meci pentru „Cupa balcanică" la fotbal, echipa Sport Club Bacău a terminat la egalitate (2—2) cu formația turcă Boluspor.• La Heidelberg a început ieri campionatul european de rugbi ■ pentru echipele de juniori. în primul meci, selecționata României a întrecut cu scorul de 35—6 formația Iugoslaviei.

VINERI, 12 APRILIE 1974

UN COMISAR ACUZA : Patria 
(orele 9; 12: 15; 18; 21). București 
(orele 8,30; 11: 13.45: 16: 18,30; 21). 
Favorit (orele 9.15: 11.30: 13.45: 16; 
18.15; 20.30). Modern (orele 9; 
11,15: 13.30: 16: 18.15: 20.30).

SECRETUL LUI BUDHA : Lu
ceafărul (orele 9; 11.15; 13.30; 16: 
18.15: 20.30)

LUPUL SINGURATIC : Doina 
(orele 12.45; 15: 17.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina 
(orele 9,45: 11.15).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE : Doina (ora 19,45).

CE DRUM SA ALEGI : Scala 
(orele 9: 11,15: 13,45: 16,15; 18,45; 
21,15). Caoitol (orele 9; 11.15:
13.30; 16; 18.30: 21).

TOR A. TORA, TORA: Lumina 
(orele 9: 12.30; 16; 19.30)

RIO LOBO ; Festival (orele 9; 
11.15: 13.30; 16; 18,30; 21). Excel- 
sioi (orele 9; 11.15: 13.30: 16; 18.30; 
21). Melodia (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 20.45).

PĂCALA: Volga (orele 9; 11.45; 
14,30: 17.30; 20,15); Moșilor (orele 
9; 12.30; 16; 19.30): Flacăra (orele 
9; 11.45; 14.30; 16,15; 20).

LE MANS ; Victoria (orele 8,30, 
11: 13.30: 16; 18,30: 21). Buzești 
(orele 9; 11 15: 13 30: 16: 18.15;
20.30), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30: 
15.45: 18; 20.15).

TARUL IVAN ÎȘI SCHIMBA 
PROFESIA ! Bucegi (orele 15.45: 
18: 20,15).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Cotroceni (orele 14: 
16: 18: 20). Centra] (orele 9.15: 
11.30: 13.45: 16; 18.15; 20.30)

CEA MAT FRUMOASA SEARA 
DIN VIATA MEA : Gri vița (orele 
9: 11.15; 13.30; 16: 18.15: 20,30).

BĂRBAȚI FARA OCUPAȚIE » 
Rahova (orele 15 30: 18: 20,15).

CIDUL • Gloria (orele 9; 12.30;
16,15; 19,45). Flamura (orele 9: 
12.30: 16; 19.30).

VARA TÎRZLE i Ferentari (orele 
15.30; 18; 20.15).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI ..NEPTUN" : Dacia (orele 9; 
11,15: 13.30; 16; 18.15; 20.30). Lira 
(ora 15.30).

CEAȚA : Lira (orele 18; 20.15).
CINTECUL NORVEGIEI î Dru

mul Sării (orele 15.30; 19).
DINCOLO DE NISIPURI : Pro

gresul (orele 15.30; 18; 20.15).

AURUL NEGRU DTN OKLAHO
MA : Unirea (orele 15 45; 18;
20.15) .

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Pa
cea (orele 16; 18. 29). F’.oreasca 
(orele 15.30: 18; 20.15)

JOE KIDD : C ring aș) (orele 16:
18.15) .

CĂLĂREȚUL FAR A CAP : Giu- 
lești (orele 15 30: 18 : 20 15).

MARELE VALS : Popular (orele 
15.30: 19).

PROPRIETARII ; Cosmos (orele 
15.30: 18: 20.15).

JUCĂTORUL î Viitorul (ora
20.15)

DOI PE UN BALANSOAR: Vii
torul (orele 15,30; 18).

PRINȚUL BOB: Vitan (orele 
15,30: 18: 20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Munca (orele 15.30: 18: 20.15).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
înfrățirea (orele 15.30: 18: 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDINARI; 
Arta (orele 11; 15.30: 19).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL: Casa 
Filmului (ora 18)

ROCCO ȘI FRAȚII SAl (ora 
14 30); CANALUL (ora 18.45): CUI
BUL ÎNDRĂGOSTIȚILOR (ora 
20,45), rulează la Cinemateca ,.U- 
nion“.

16.00—17.00 — Teleșcoală: 17.30 — 
Emisiune in limba germană: 19.20
— 1001 de seri: Ghicitori: 19.30 — 
Telejurnal: 20.00 — România — 
Anul XXX Revistă social-politi- 
că TV; 20.35 — Film artistic: „în 
stepa azurie-* — producție a stu
dioului cinematografic .,Mosfilm“. 
Premieră pe țară; 22.15 — 24 de 
ore.

PROGRAMUL 2
17.30 — Telex: 17.35 — Film pen

tru copii: ..Mandy-* — producție 
a studiourilor engleze; 19,00 —
Desene animate: 19,10 — Canțo
nete interpretate de Ștefan Pîrjol- 
Săvulescu: 19.20 — 1001 de seri : 
Ghicitori; 19,30 — Telejurnal: 20.00
— O viață pentru o idee. Emisiu
ne dedicată personalității medi
cului Carol Davila (1828—1884); 
20.30 — Oaspeți în studiourile 
noastre: violonistul Heinz Schunk 
(R.D.G.); 21.00 — Bucureștiul azi; 
21.15 — Seară de balet. Dansea
ză Orosz Adel și Rona Viktor. 
Film realizat de Televiziunea din 
Budapesta: 21.45 — Biblioteca
pentru toți: Ion Barbu (II).

CULTURA ÎN LUME
NOUL ANUAR STATISTIC AL U.N.E.S.C.O.Editat recent, noul „Anuar statistic al UNESCO" furnizează o serie de date interesante privind pregătirea locuitorilor planetei noastre, producția de cărți și ziare, numărul muzeelor. cinematografelor, teatrelor și altor instituții culturale pe plan mondial, raportate la anul 1971.Astfel, numărul persoanelor majore care nu știu să scrie și sa citească a crescut, in perioada 1960—1970, cu peste 50 de milioane, de la 735 milioane la 785 milioane. Totuși, procentual, numărul analfabeților a scăzut de la 39,3 la 34.2 la sută din totalul populației globului. Tn țările in curs de dezvoltare, studenții reprezintă numai 4,2 la sută din numărul tinerilor intre 20—24 de ani, față de 23,6 la sută in țările.capitaliste dezvoltate, unde numărul tinerilor studioși a crescut de aproape două ori în perioada 1960—1970.Inginerii și oamenii de știință din America de Nord și țările europene dezvoltate reprezintă cam 100—300 la 100 000 de persoane in timp ce in Asia respectivul raport este de 4 pînă la 40 la același număr de locuitori. Numai în două țări africane s-a ajuns la raportul de 8 la 100 000. In general, țările dezvoltate dispun de un număr de ingineri și oameni de știință de 25 de ori mai mare decit in țările în curs de dezvoltare.Referitor la producția de cărți. Anuarul arată că în ultimii 15 ani numărul titlurilor de cărți editate anual in lume s-a dublat. în timp ce in 1955 au fost editate in total 285 000 de titluri, in 1971 numărul lor a ajuns la 548 000. Pe primul loc in lume in acest domeniu se'află Uniunea Sovietică, cu peste 84 000 de titluri, urmată de S.U.A. cu 80 000.
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