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Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

la Consfătuirea 
activului de partid 

si de stat
7

din ministere și 
instituții centrale
,,Orîcit de bune ar fi hotăririle, ori cit 
de clare ar fi obiectivele, înfăptuirea lor 
depinde, pină la urmă, de activitatea 
practică, de felul in care fiecare, în 
domeniul său de activitate, asigură 
unirea eforturilor tuturor oamenilor 
muncii. Fără aceasta, orice hotărire, 
oricit de bună ar fi ea, râmine o hirtie 

fără viață".

Activul central de stat aduce
o contribuție prețioasă la 

înfăptuirea politicii partidului, 
la realizarea planului cincinal, 
la perfecționarea activității 

economico-sociale
Stimați tovarăși.Consfătuirea activului de partid și de stat central a analizat astăzi, pentru prima oară în acest cadru, activitatea lucrătorilor din ministere și din celelalte organe republicane. Fără îndoială, organizarea acestei consfătuiri era necesară mai de mult, ținind seama de rolul tot mai important pe care îl au ministerele, organele de stat .în înfăptuirea programului de dezvoltare a patriei noastre.Se poate spune că dezbaterile au pus și mai mult în evidență atit munca desfășurată de aparatul central pentru înfăptuirea hotăririlor partidului și a legilor țării, cit și problemele mari ce stau în fața noastră privind perfecționarea în continuare a aparatului de stat, îmbunătățirea conducerii la nivel central.Vorbitorii au înfățișat activitatea desfășurată de ministerele și organismele centrale respective, de organizațiile de partid, au evidențiat rezultatele obținute de comuniști, de conducerile ministerelor, de toți lucrătorii aparatului central in activitatea lor de mare răspundere. In același timp, mulți au adus o serie de critici, pe deplin îndreptățite, în legătură cu stilul și metodele de muncă din ministere. S-au făcut referiri la o serie de practici birocratice ce se mai manifestă, încă destul de puternic, în activitatea unor ministere și organe centrale. Unii tovarăși au încercat să facă și referiri autocritice — acestea au fost, e drept, destul de timide. Soer că în cadrul consiliilor de conducere. în activitatea ministerelor spiritul autocritic nu 

este tot așa de slab cum s-a manifestat aici. In orice caz, aș dori să exprim speranța că în analizele ce vor avea loc, în continuare, cu toți lucrătorii din ministere, se va ține seama de aceasta și se va arunca o privire mai atentă asupra metodelor de muncă, a defecțiunilor e- xistente, se va adopta o atitudine mai autocritică, dezvăluind curajos lipsurile și greșelile spre a se putea găsi căile cele mai bune de perfecționare a activității de viitor.S-au făcut o serie de propuneri cu privire la activitatea în perspectivă — deși, trebuie să spunem deschis, mă așteptam să fie făcute mai multe sugestii. Poate tovarășii apreciază că merge totul bine, că nu mai sînt prea multe lucruri de îmbunătățit și, ca atare, nu au considerat necesar să facă sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea activității. După părerea mea, era util să se discute aici mai pe larg asupra măsurilor ce trebuie luate în viitor. Mai sînt încă multe lucruri de îmbunătățit în activitatea ministerelor și organelor noastre centrale, în toate sectoarele de activitate.In general, însă, se poate a- precia că dezbaterile au fost u- tile. Ele vor exercita, fără îndoială, o influență pozitivă in perfecționarea activității aparatului central, se vor resimți în munca ministerelor și organelor centrale. Mai cu seamă întreprinderile și unitățile subordonate organelor centrale vor resimți în activitatea lor măsurile de îmbunătățire care vor decurge din această consfătuire.Pentru a aprecia în mod co

respunzător activitatea aparatului central, trebuie să pornim de la felul cum se realizează hotăririle Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale. In general, putem spune acum, in anul celei de-a XXX-a aniversări a răsturnării dictaturii militare fasciste, a eliberării patriei de sub dominația fascistă, că in perioada construcției socialiste am realizat succese remarcabile in toate domeniile de activitate. Avem bune rezultate in realizarea planului cincinal 1971—1975. Vă sînt cunoscute a- ceste rezultate și nu mă voi referi la ele. Doresc numai să subliniez că ele demonstrează pe deplin realismul planului cincinal, evidențiază că există toate condițiile ca angajamentele asumate de organizațiile de partid, de colectivele de oameni ai muncii pentru realizarea cincinalului intr-un termen mai scurt să fie îndeplinite cu succes.Am ascultat aici relatările primului secretar al municipiului București, tovarășul Cioară, privitor la felul cum se îndeplinește angajamentul organizației de partid din Capitală de a realiza cincinalul în patru ani și jumătate. Am înregistrat cu multă satisfacție că organizația de partid a Capitalei își reafirmă acest angajament. (Aplauze puternice).Succesele pe care le-am do- bîndit in toate domeniile de activitate sînt o puternică demonstrare a justeței liniei generale politice, marxist-leniniste, a Partidului Comunist Român, care aplică în mod creator legitățile generale ale dezvoltării sociale la condițiile concrete din țara noastră.Trebuie să menționăm, și în acest cadru, că tot ceea ce realizăm in înfăptuirea programului de dezvoltare economico-so- cială a României socialiste se datorește ciasei noastre muncitoare, care își îndeplinește cu cinste rolul de clasă conducătoare a societății, infăptuiește neabătut politica de industrializare socialistă a patriei, de ridicare generală a României. (Aplauze puternice). Succesele in dezvoltarea agriculturii noastre socialiste sint nemijlocit legate de activitatea creatoare a țărănimii cooperatiste, a întregii noastre țărănimi, care înfăptuiește neabătut politica partidului, asigurînd, în strînsă alianță cu clasa muncitoare, cu celelalte categorii sociale, mersul înainte al societății. Trebuie, de asemenea, să evidențiem rolul tot mai important pe care il 

joacă intelectualitatea din țara noastră — in strinsă colaborare cu muncitorimea și țărănimea — in înfăptuirea întregului program elaborat de Congresul al X-lea. Datorăm realizările noastre tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, intregului popor care, sub conducerea partidului comunist, dă viață politicii interne și externe a partidului și statului, politică ce corespunde pe deplin năzuințelor intregii națiuni socialiste, (Aplauze puternice).Consider necesar ca. in cadrul consfătuirii cu activul central de bază, să menționez contribuția de mare insemnătate pe care aparatul nostru de stat, ministerele, celelalte organe centrale o aduc la organizarea intregii activități de mfăptuire a hotăririlor de partid, a legilor țării. Pe baza rezultatelor generale in Înfăptuirea planului cincinal, putem aprecia că aparatul de stat își îndeplinește in bune cond:- țiuni sarcinile încredințate de partid, de popor. (Aplauze puternice).După cum se știe. Comitetul Central al partidului a adoptat, in ultimii ani. o serie de măsuri în vederea perfecționării planificării și conducerii activității economico-sociale. Au fost create o serie de organe, incepind de la întreprinderi și pină la conducerea ministerelor care asigură înfăptuirea principiului conducerii colective, ca princi
Necesitatea eliminării 

formularisticii, simplificării 
aparatului central de stat, 

întăririi spiritului de răspundere 

în munca ministerelor
Stimați tovarăși,Apreciind aceste mărețe realizări, activitatea organelor noastre de stat care înfăptuiesc neabătut, sub conducerea partidului, sarcinile mari ce le revin, nu putem trece cu vederea o serie de lipsuri ce continuă să se mai
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piu de bază al întregii noastre activități. Aceste organisme și-au dovedit pe deplin utilitatea, reușind, in cițiva ani de cind au fost constituite, să desfășoare o activitate rodnică in toate domeniile de activitate. Au fost luate, de asemenea, măsuri de perfecționare a organizării aparatului central, de eliminare a unor paralelisme și practici birocratice, de creștere a eficienței muncii și a operativității și spiritului de răspundere. Și in această direcție putem aprecia că avem rezultate bune. Viața a demonstrat că aceste măsuri erau necesare; ele au imprimat un curs mai viu intregii activități. Putem spune că măsurile de perfecționare a conducerii și planificării, a organizării activității aparatului de stat au exercitat o puternică influență asupra înfăptuirii sarcinilor in toate domeniile. în realizarea unui asemenea program grandios trebuie să avem permanent in vedere necesitatea de a găsi formele organizatorice, metodele și stilul de muncă corespunzătoare, in vederea unirii eforturilor maselor largi populare intr-o direcție unică. în cadrul consfătuirii cu activul de bază central al statului putem aprecia că și in domeniul conducerii activității economico-sociale avem rezultate bune, că mergem pe o cale corespunzătoare necesităților actuale ale dezvoltării României. (Aplauze puternice).

manifeste. Trebuie să spunem deschis la această consfătuire, că, din păcate, in activitatea ministerelor, a organelor republicane există încă multe lipsuri și carențe ce influențează negativ asupra eficienței vieții eco-
(Continuare în pag. a Il-a)

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI DE STAT

în ziua de 12 aprilie 1974, a avut loc, la Pa
latul Republicii, ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România.

La ședință au participat ca invitați miniștri și 
alți conducători ai organelor centrale de stat, 
precum și președinți ai unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și aprobat Sta
tutul Consiliului Intercooperatist, Statutul Aso
ciației Intercooperatiste și Statutul cooperării 
și asocierii dintre unitățile de stat și coopera
tivele agricole de producție.

De asemenea, au fost modificate decretele 
de organizare și funcționare ale Ministerului 
Industriei Chimice, Ministerului Industriei Me
talurgice, Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Masini-(Jnei‘e și Electrotehnicii și Ministe- 
rvlvi Transporturilor și Telecomunicațiilor, in- 
R;nțiedu-se. ia structura organizatorică a aces
tora. direcții de cooperare economică intema- 
țicnală ș> comeri exterior; a fost aprobată, de 
csemenec modificarea denumirii Ministerului 
Comerțului Exterior in Ministerul Comerțului 
Exterior ș> Cooperării Economice Internațio
nale, iefiiefindv-se. in codrul ocestuia, Direcția 
generală de cooperare economica internațio- 
nală. potrivit ■oilor sarcini ce revin ministe
rului m acest domeniu.

A fost aprobat decretul privind reglemen
tarea activității de inspecție comercială de stat.

An fost ratificate următoarele convenții, a- 
corduri și protocoale internaționale: Convenția 
privind înființarea Uniunii Economice Interna
ționale pentru organizorea cooperării in pro
ducție, a livrărilor de utilaje și acordarea de 
asistență tehnică in construirea de centrale 
nudeoroelectrice „Interatomenergo"; Convenția 
privind crearea Organizației internaționale 
pentru colaborare economică și tehnico-știin- 
țrfică in domeniul industriei electrotehnice „In- 
terelectro”; Convenția cu privire la recunoaș
terea și echivalarea reciprocă a documentelor 
de absolvire a instituțiilor de invățămint me
diu, mediu de specialitate și superior, precum 
și a documentelor de acordare a titlurilor știin
țifice și a gradelor didactice; Convenția de a- 
s'stență medicală dintre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Regatului Unit

al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a Pro
tocolului la această Convenție; Acordul dintre 
guvernul Republicii Socialiste România și gu
vernul Statelor Unite ale Americii privind 
transporturile aeriene civile; Acordul de 
schimburi culturale dintre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Republicii Peru; 
Acordul de colaborare culturală dintre guver
nul Republicii Socialiste România și guvernul 
Republicii Ecuador; Acordul între guvernul Re
publicii Socialiste România și guvernul Repu
blicii Populare Chineze referitor la transmite
rea in folosință a unor terenuri și construirea, 
pe bază de reciprocitate, a sediului Ambasa
dei Republicii Socialiste România la Pekin și 
a sediului Ambasadei Republicii Populare Chi
neze la București; Protocolul la Convenția in
ternațională pentru pescuitul in nord-vestul 
Oceanului Atlantic, referitor la amendamentele 
la Convenție, încheiat la Washington, la 6 oc
tombrie 1970; Protocolul semnat la Viena la 
7 iulie 1971 referitor la un amendament al 
Convenției privind aviația civilă internațională, 
încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944. De 
asemenea, a fost aprobat Statutul Organizației 
Mondiale a Turismului.

Toate decretele adoptate au fost, în prea
labil, discutate și avizate favorabil de comi
siile permanente de specialitate ale Marii Adu
nări Naționale, precum și de Consiliul Le
gislativ.

Consiliul de Stat a examinat Darea de sea
mă asupra activității Tribunalului Suprem pe 
anul 1973, precum și Raportul cu privire la ac
tivitatea desfășurată de organele procuraturii 
în anul 1973. Consiliul de Stat a aprobat Darea 
de seamă și Raportul prezentat, subliniind ne
cesitatea ca organele de justiție și procuratură 
să acționeze in continuare pentru întărirea le
galității socialiste, apărarea cu fermitate a 
proprietății socialiste și a intereselor legitime 
ale cetățenilor.

In continuare. Consiliul de Stat a examinat 
informarea privind activitatea de primire și 
rezolvare a cererilor, redamafiilor, sesizărilor 
și propunerilor cetățenilor adresate Consiliului 
de Stat in anul 1973 și a adoptat măsurile ne
cesare pentru o mai justă și operativă soluțio
nare a acestora.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Delegația Comitetului de Eliberare 
al Organizației Unității AfricaneTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri dimineața, delegația Comitetului de'Eliberare al Organizației Unității A- fricane (O.U.A.), condusă de ministrul de externe somalez, Omar Arteh Ghalib, președintele în exercițiu al Comitetului, care face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte Peter Onu, asistent al secretarului general al O.U.A. pentru probleme politice, locot-colonel Hashim Mbita, secretar executiv al Comitetului de Eliberare, Ngandu Mualaba, membru pentru Zair al Comitetului de Eliberare, Ahmed Sidki, asistent pentru problemele de a- părare al secretarului executiv al Comitetului de Eliberare.La primire au luat parte tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general-colonel Ion Co- man, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.Conducătorul delegației Comitetului de Eliberare al O.U.A. a transmis din partea șefilor de state membre ale Organizației Unității Africane un salut cordial și calde felicitări tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru alegerea sa ca președinte al Republicii Socialiste România.Omar Arteh Ghalib a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, Partidului Comunist Român și poporului român recunoștința profundă pentru solidaritatea militantă și ajutorul consecvent pe care România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, vineri după-amiazâ. pe tovarășul Umberto Terracini, senator, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian.Intreținindu-se cordial, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Umberto Terracini au făcut un larg schimb de păreri privind preocupările actuale și
SecretarulVineri. 12 aprilie, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Frederick Dent, secretarul pentru comerț al Statelor Unite ale Americii, care participă la lucrările primei sesiuni a Comisiei economice ro- mâno-americane la București.La întrevedere au luat parte Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Corneliu Bogdan, ambasadorul României la Washington.A fost de față ambasadorul S.U.A. la București, Harry G. Barnes jr.Oaspetele a inmînat președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj prietenesc din partea președintelui S.U.A., Richard Nixon.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a transmis, la rindul său, un salut președin- 

îl acordă popoarelor africane în lupta lor pentru libertate, pentru lichidarea colonialismului și afirmarea deplină a dreptului lor la o viață liberă, independentă și demnă. In numele O.U.A., Omar Arteh Ghalib a exprimat înalta apreciere pentru marile realizări obținute de poporul român in dezvoltarea economică și socială, adresînd cele mai bune urări de noi succese in opera de înflorire a României socialiste.Mulțumind pentru salutul și felicitările ce i-au fost adresate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis, la rîn- dul său, un salut călduros și cele mai bune urări șefilor de state, membre ale O.U.A., popoarelor africane care luptă pentru libertate, independență și progres social. Șeful statului român a reafirmat profunda solidaritate a Partidului Comunist Român, a Republicii Socialiste România, a întregului nostru popor cu lupta popoarelor africane împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismuiui, împotriva oricărei forme de dominație și asuprire.S-a exprimat de ambele părți satisfacția deplină pentru relațiile bune existente intre România și țările membre ale O.U.A., La aceasta contribuind in mod deosebit vizitele șefului statului român intr-o serie de țări din Africa, întilnirile cu conducătorii acestor state, cu conducători ai mișcărilor de eliberare.Președintele Nicolae Ceaușescu a asigurat pe membrii delegației O.U.A. că România a acordat și acordă o mare importanță cooperării economice, politice, culturale și tehnico-șt'.- irițifice cu tinerele state africane pe baza respectării inde
Tovarășul Umberto Terraci nide perspectivă ale Partidului Comunist Român și Partidului Comunist ItalianAu fost abordate, de asemenea, aspecte actuale ale vieții internaționale, apreciindu-se e- voluția favorabilă a evenimentelor internaționale din ultima vreme spre realizarea unei securități trainice pe continentul nostru, spre destindere și cooperare, spre instaurarea unor

pentru comerțtelui Richard Nixon, precum și cele mai bune urări.Convorbirile care au avut loc apoi au prilejuit examinarea unei sfere largi de probleme privind stadiul actual și perspectivele relațiilor bilaterale, relevindu-se cu deplină satisfacție că raporturile româno-ame- ricane au parcurs, in ultimii ani, un proces ascendent. A fost subliniată importanța întilniri- lor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Richard Nixon, a înțelegerilor convenite, pentru întărirea conlucrării dintre cele două țări pe multiple planuri.în cursul întrevederii, s-a a- cordat o atenție deosebită relațiilor comerciale, de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică dintre România și S.U.A., apreciindu-se că acordurile și înțelegerile încheiate in ultima vreme oferă un cadru contractual adecvat, de natură să deschidă ample per- 

pendenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi și avantajului reciproc, subliniind că consolidarea relațiilor României cu țările africane are o importanță deosebită pentru întărirea solidarității forțelor anticolonialiste și antiimperialiste, pentru afirmarea noilor principii in relațiile dintre state, pentru lupta generală a statelor în curs de dezvoltare de ridicare a nivelului lor economic și social.Secretarul general al Partidului Comunist Român a exprimat, totodată, hotărirea fermă a României socialiste de a acorda în continuare întregul său sprijin material, politic și diplomatic mișcărilor de eliberare națională din Guineea- Bissau, Angola. Mozambic, Namibia și din celelalte teritorii asuprite de colonialism, in lupta lor justă pentru libertate și independență națională.Secretarul general al Partidului Comunist Român a dat o înaltă apreciere activității Or- < ganizației Unității Africane puse în slujba întăririi independenței fiecărei țări membre a organizației, cit și a sprijinirii mișcărilor de eliberare națională din Africa. Tovarășul Nicolae Ceaușescu. a rugat pe membrii delegației să transmită șefilor de state africane, conducătorilor mișcărilor ’ de eliberare, că România socialistă a acordat și va acorda întregul său sprijin cauzei juste a popoarelor africane, luptei duse împotriva colonialismului, neocolonialismuiui.. împotriva discriminărilor rasiale.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă de cordialitate și prietenie. ’
relații noi între state, care să asigure pacea, independența, dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni. In acest cadru, s-a subliniat necesitatea unirii tuturor forțelor . democratice, progresiste, antiimperialiste, pentru triumful cauzei păcii și socialismului.întrevederea s-a desfășurat intr-o ambianță tovărășească, de caldă prietenie.

al S.U.A.spective de extindere a acestor relații.în legătură cu lucrările primei sesiuni a Comisiei economice româno-americane, c.e se desfășoară la București, s-a relevat că în acest , cadru, trebuie să se acționeze pentru identificarea unor noi modalități concrete de dezvoltare și mai susținută a legăturilor economice și de cooperare, care să ducă la consolidarea în continuare a relațiilor ro- mâno-americane..A fost exprimată hotărirea ambelor guverne de a adopta și în viitor măsuri menite să favorizeze creșterea schimburilor economice, pe baze echitabile, reciproc avantajoase, în interesul celor două țări, al cauzei colaborării, destinderii și păcii în lume.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă cordialitate.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

plase dar tre- sâp-

nomice. M-aș referi, in primul rind, la faptul că incă nu în suficientă măsură aparatul nostru de stat rezolvă operativ, cu spirit de răspundere problemele mari ce ii stau in fată. Sint intîrzieri cu totul nejustificate in soluționarea multiplelor probleme de care depinde bunul mers al activității întreprinderilor, unităților economico-sociale in general.în primul rind, se mențin serioase lipsuri in felul in care ministerele și organele noastre centrale întocmesc planurile. Ele nu țin seama in suficientă măsură, la întocmirea planurilor, de necesitatea folosirii la maximum a -capacităților de producție, a forțelor materiale și umane de care dispun, de buna corelare a diferitelor capitole ale planului și, mai cu seamă, de asigurarea bazei tehnico-mate- riale necesare înfăptuirii nurilor. Desigur, planurile îndeplinesc și se depășesc, știm cu toții cite probleme buie rezolvate în fiecare tămină. in fiecare zi chiar, și care sustrag cadrele noastre de Ia alte activități. Asemenea probleme pot și trebuie să fie evitate prin întocmirea judicioasă a planurilor. Știm cu toții cit timp se risipește pentru soluționarea unor probleme de a- provizionare. ce greutăți intim- pină întreprinderile în această direcție. Acest fapt determină ca, de multe ori, să se luc-eze ore suplimentare, să se i. in- cească și duminica pentru realizarea planului, in timp ce in zilele și în orele de lucru obișnuite nu se lucrează cu întreaga capacitate.Am inceput cu această problemă pentru că rolul aparatului nostru central este tocmai acela de a asigura o bună planificare a intregii activități și, desigur, in primul rind a activității economice, o bună organizare a aprovizionării. tehnico- materiale în vederea îndeplinirii planului de dezvoltare eco- nomică-socială a țării.Sint încă lipsuri serioase in organizarea cercetării științifice, mai cu seamă in introducerea rapidă in producție a rezultatelor cercetării și tehnicii nou Avem procese tehnologice elaborate de ani de zile, care stau nefolosite. Avem licențe achiziționat* din străinătate, neuri- lizate, care s-au învechit ; trebuie să renunțăm la ele pentru că, intre timp, au apărut alte mașini, alte utilaje perfecționate și nu are să producem lucruri scoase din producție pe piața internațională. Această problemă trebuie să rețină in mod deosebit atenția aparatului nostru central, căruia ii revine sarcina de a impulsiona introducerea in producție a ceea ce este nou.Există lipsuri serioase in organizarea muncii, in controlul îndeplinirii hotăririlor. in îndrumarea operativă a unităților de producție — deși dispunem de un aparat destul de numeros, aproximativ 4—5 lucrători centrali la o unitate economică. Am inclus aici și unitățile mai mici — pentru că. dacă m-aș referi numai la unitățile mari, lucrurile s-ar prezenta destul de rău din acest punct de vedere. Avem un aparat mare, dar îndrumarea nu este destul de eficientă, de corespunzătoare. Această situație este determinată de faptul că practicile birocratice. eu toate rezultatele obținute în lichidarea lor. se mențin destul de puternic, se lasă greu învinse, iar in unele locuri reușesc chiar să s» impună. în locul muncii directe cu unitățile economico-sociale. cu oamenii, pentru sprijinirea rezolvării concrete a problemelor. continuă să se trimită maldăre de instrucțiuni, circulare și ordine de tot felul, care inea- că în hirtie munca aparatului central și împovărează unitățile de jos, le Împiedică să-și îndeplinească sarcinile în procesul de producție. Pentru a exemplifica cele spuse, voi menționa numai situația din 1973, cînd au fost trimise 10 566 de instrucțiuni și circulare și 1 958 581 ordine și adrese. Nu am făcut încă evidența răspunsurilor și adreselor prin care se răspunde de jos acestor ordine și ’ circulate și care, fără îndoială, sint și ele tot de ordinul sutelor de mii, dacă nu al milioanelor. Dacă.

mai rost

tovarășii sint curioși, aș putea menționa unele ministere care excelează în această practică birocratică. Voi Începe cu Mi-- nisterul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, care a dat anul trecut 398 de .instrucțiuni și circulare și 61.000 de ordine și adrese. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unel- te și Electrotehnicii a trimiș 1 020 de instrucțiuni și circulare și 46 000 de ordine și adrese, Ministerul Chimiei 923 de instrucțiuni și circulare și 57 000 de ordine și adrese, Ministerul Industriei Ușoare 200 de circulare și instrucțiuni și 120 000 de ordine și adrese, Ministerul Transporturilor 345 de instrucțiuni și circulare și 161 000 de ordine și adrese. Aș putea continua șirul exemplificărilor ; chiar Camera de Comerț se prezintă cu 127 000 de ordine și adrese. Asemenea situații există și la alte ministere și organe centrale, inclusiv la Ministerul Turismului, unde 

sint 142 circulare, instrucțiuni și 30 000 de ordine șt adrese. Nu mai spun că toate acestea au dus la cor sumarea — după unele date c.» totul aproximative — a 309 oe tone de hirtie. Aceasta e numai hirtia de bătut la mașină; nu este luată in calcul toata hirtia folosită pentru multiplicarea in masă a circularelor și nici hirtia ce se repartizează centralelor și întreprinderilor, administrată tot de ministere. Ocupindu-mă de iunie, trebuie să meționez că importăm iscă 26 000 de tone de iunie, iar. in ultimele luni, prețul himei a crescut toane mult. După cit se vede deci, practicile birocratice sint incă puternic înrădăcinate și rețin de ia activități concrete. de la activități product.-.-e o mare parte a aparatului at-t central cit și din inuepr-ucir. și alte unități.Am menționat că avem un »- parat destul de numeros, des: am luat o serie de «tastai pee tru reducerea lui. Nn suj cuaa se intimpiă insă că. după te- care reducere, intr-o penoacă foarte scurtă, numărul apararu- lui se reface ca prin mmume O să încep cu 1960, cînd a-.esra 22 791 persoane in aparatiu central. S-a ajuns la 25 362 in 1M5. In urma reduce .-.lor elecu-r» dar și in urma orga centrale.o t, am ajuns la aproxuao- tiv 17 600 in 1970. ca la I *- nuarie 1973. numărul Itamători- lor in aparatul c-^sraî să crească la 30 462. admă cu 3000 de persoane. Am rears, d-pă cum știți, acum tzn «n apamt din nou Ia 17 595 : de acum ud an pină acum, a aaai fi" cu 140 Este adevărat că t=u.,-crL* de stabilire a aumâruâna personalului pentru Secare atrs». prin decret, a Eigreucet, deocamdată. creșterea persora^u! — ia ministere și aparatul central, în practica tasterauiw. ntsaroe: organizare, ia sâs&taci noofru financiar uăt cea.—nrri serioase care pertr - ea m cranii anului să aibă loc creșteri Oră justificare ale peraooahdÂ. A- ceastă situație esxe determinată și de făptui că coci z ăcerile ministerelor. cure an sarcini directe în aparatului nostru nu se preocupă de simpl: Urarea aces'tta. da pei-sale de mu-rf Existâ s; o presiune coctuiuă <fa păcatedin partea cadre!** de coodoce- re. membri ai Camitștn aă Central. de a create cantina apa-mir.isterelor.Se manifestă oeajunsaci « ha activitatea organtier de t*rtiu- cere colectivă din ministere st organele centrale. In pnaol rind. trebuie menționa» faptul că. de multe ori. mater.iâde. do- cumentele care urmează să fi» dezbătute nu sint ♦■—»*»*» pregătite. Dealtfel, aceasta nu se constată numai in carul materialelor destinate ședxnțcLxr consiliilor de conducere ale ministerelor. ci 'chiar a! celor destinate Consiliului de Sfinistri, Comitetului Executiv al partidului. Nu mai spun că. de obicei. sint foarte volumimoase: se încearcă a se înlocui caiife* materialelor printr-un volum mare, considerindu-se că acestea pot fi puse pe același pt— Volumul măre al unor materiale, cuprir.zind zeci șt ctteoda ti. sute de pagini, nu de—x> - strează decit slaba cunoaștere a problemelor, o slabă mitei» de concentrare si de sin»ezâ si. câteodată. demonstrează oeir.se!-- gerea lucrurilor. înecarea lor In vorbe menite să ascundă lipsa de idei, de păreri precise. în a- semenea situații, este dar că ș-dintele de conducere ale consiliilor ministerelor sint hmg:. de multe ori neeficiente, r.eur- mate de măsuri oentru întărirea muncii in domeniile respective de aetivita»».Vorbind de întocmirea mate- Tialelor. trebuie să menționăm fuga de răspundere care se manifestă la unii tovarăși, la unii lucrători din aparatul central care apelează la tot felul de a- vize și semnături. Sigur, această situație- este determinată si de unele prevederi ale legislației noastre, de unele hotăriri care împing spre obținerea de avize - și- semnături, dar ea reflectă, in același timp, fuga de răspundere. Cind semnează multi, and ' dau mulți avize, nu mai știi cine răspunde pină la urmă. Cu atit măi mult cu cit cele mai raui-
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te- avize -tint astfel redactate. Incit poți înțelege ce vrei, numai nu.ceea ce gindește cel care a dat avizul, daeă-și asumă sau nu răspunderea, dacă consideră că este bine de .făcut așa sau altfel. De muite ori. din aviz rezultă că s-ar putea proceda intr-un anumit mod. dar depinde de ce spune ministerul „X", de ce spur.e planificarea, iar, la sfirșit, se menționează că se supune pentru hotărire. (Animație, aplauze puternice). Fără îndoială că o astfel de muncă nu poate asigura buna funcționare a aparatului nostru.M-am referit mai inainte la instrucțiuni și circulare, dar trebuie să menționez că. în contradicție cu prevederile legale, multe din acestea sint trimise de directori din minister, deși ar trebui să poarte semnătura ministrului, să aibă aprobarea consiliului de conducere ca organ colectiv. Voi da un exemplu pe care-1 am Ia indemină, deși sint zeci de asemenea 

exemple la toate ministerele. L-am lua: pe acesta pentru că se referă la • problemă mai generală. «i anume. la admiterea de doctoranzi in anul 1973—1974. zatî in Secretariatul Comitetului Central ai paraduhu. in pre- zecta ministrului, iar jo*. materialul a mers sub semnătura trWWTUlm -ripnirTihn <-J- prnx dai «u-usaer. Oare ponderă că acesta probleme trebuie sâ-i acorde cei puțin cot ama ateape cu .-a acorda: Se- cretar-am Cae-iemlm Central? Doer această readucere are toana: săream de a rezotra a-de ooc-oraan e*s*e • preUemă de rrvgrtra a rathe lor -oartre*. ca poate fi raariU doar de o direcae sas alia S.fur. ct- raetxOe »- an ratai lor ia pregăti tea in i *>"■!> lor, ia doctz-

i.f.nme rmrraH suit zeajan- Sf. ia ceea ce petvește spiritul de răs,-u ’sh-re. spin: care tre- bete să caraetertze» fiecare •etrrssc Setare lucrător din a-
Organele centrale de stat

să lucreze pe baza principiului 
conducerii și muncii colective, 

în spiritul activității de partid, 
sub conducerea directă a partidului

S: .mat; to». arași.Avem ce infipraiî sarcini ts«r~_ zreocBe să iacera icaii P*r.:ru a a rsaEzarea ineeJe =a_ bone rorAiiim a p- hseftvtfls f-and arar ".iii trasa: de Cnnjrtful al X-iea — Ob- rirea ssafitz tociaăsie saalti- laaeral der-ximae zn Rarrăva. bl aceasiă "fcecțâe p penzn ia- făpnarea ea satces a acesos ■—«t-»- prc<raa unt necesar* 
năton boiăna ie perfeepeca- re a eeodacern r- planificări acrivithjn. de mbenătătire a —i*nxț ■ ier »i stâuioi âe muneă ta tN*4 șecmarele de amv;»j-e.Avera • base geaerală jurău clar prerira-ă pentru înfăptuirea aceseer auSpț' iu Ho-âr-.-.oe- re snx ec^r» zarea temeniră a -torc, rețamzare* ; ad’ cuwsă a fancier in sectoarele de bază ale m răptmrii programulu: de der-’oliare sscalistă a thru. Orice de bere ar 0 betăririie. or>- cit de dare ar fi nteerrireie. inftpemrea Ier dep r.de. pină Ia urmă, de acrivitarea praei-că-de fatal ia rare fiecare, in dome- nral său de aeîrvîtate. asigură unirea efomrilor tuturor oame- nîiar nnmciu Fără aceasta, orice botărire. oriei: de bună ar fi ea. rămir.e o hirtie fără viață! Aparatul nostru central este chemat să asigure luarea măsurilor organizatorice necesare in*ptuirir în"-viațâ ■ hotăriri- lsr.Aceasta presupune să se a- carde b atenție’ sporită întăririi mânai de îndrumare și ajutor concret al ■uni’ățftor economico- sociale. exercitarea-• unui contrai eficient ți califirtt. • nu formal. astfel ca acesta să ajute Ia soluționarea efectivă a problemelor -la -fată locului. Desigur. nu ne putem plinge de control. Avem, poate, chiar prea multe organisme de control, de tot felul. Dealtfel, unitățile de jo* au ridicat nu o dată și continuă incă să ridice problema câ-vin prea malți controlori, dar foarte puțini din cei care știu ce vor. in stare să dea soluții, să ajute practic la rezolvarea problemelor. Vreau să fiu bine ințeles. Avera nevoie de control. dar de' un control calificat -din toate punctele de vedere, care să nu se mulțumească să constate și să refere apoi organelor superioare. Comitetului Central ce au consistat. Avem nevoie de un control care să acționeze in unități pentru soluționarea concretă, operativă a problemelor, iar acolo unde sint abuzuri, unde sint încălcate legile, în conformitate eu prevederile și drepturile legale, controlul trebuie să ia măsuri, inclusiv pentru sancționarea celor vinovați. Din păcate, controlul nostru este incă departe de a răspunde acestor necesități ți cerințe. S-a încetățenit următoarea practică, la care trebuie neapărat să renunțăm : dacă undeva investițiile merg prost sau nu se realizează un utilaj, sint strinși imediat zeci de oameni, conducători din ministere, specialiști și se alcătuiește un colectiv, un comandament. La platforma chimică din Pitești, in 1973 au fost cî- 

paratu! nostru de stat. Nu de mai mxă importanță am: mamfestânle de neatenție față oe aoiutumarea problemelor ridicate de oamenii muneii.Evident, aceste lipsuri, p altele. care se mai rnar.ifestâ în m unca aparatul ui de stat au repercusiuni r.egatve asupra so- l : zonării problemelor de mare răspundere ce stau în fața m>- m.sterelor ș: organelor noastre cratrale. exercită o influență regat:vă asupra activității unităților economiee ți sociale. Dacă asemer.ea stări de lucruri nu s-ar manifesta in activitatea aparatultâ nostru de stat, re- zultatele obținute in toate sectoarele de activitate ar fi mult mai bune, mersul nostru înainte ar fi și mai intens: am fi avut mai puține greșeli, am fi putut desfășura o activitate cu rezultate mult mai bune. Iată de ce este necesar să privim ateste probleme cu tot spiritul de răspundere. Iată de ce. in cadra! acestei ședințe, trebuie să discutăm deschis situația, nu să ascundem sau să ocolim greșelile ș: neajunsurile. Sint necesare măsuri hotărite pentru ’.îrhidarea manifestărilor negative. pentru îmbunătățirea ac- ♦.-.■.-itătii, a organizării muneii. a stilului de muncă spre a ridica activitatea aparatului nostru central la nivelul sarcinilor po- litice puse de Comitetul Central a! partidului. (Aplauze puternice).

:era asemenea comandamente, car instalațiile tot n-au intrat in prod-actie. De ce ? S-au fă- csd plane--, de măruri. dar ni s-a -mărit sotațxioarea lor. D.a «-earrt cauză, c'ipâ două săp- 
tătim a venit din tsou cetnan- 
?»—ental. t-a intocau». alt planzeci de plasări de tsăvnri — dar prnbi* -nele na e-«u reze!-rea stil de muncă trebme U- etndate cm desăvirțire. Cocan- damentaL prin insăș: derasn- m sa. presupuse usactiv care cooduee. eomar_dă. ixz-noaează problemele : ei mi •nebuie să plece phiă n-a p-s in funcțiune obiectivul • Aresta este cn doew.Ki-- altfel e vorbărie, pierdere de timp, «us- tragerea de la muncă, atit a conducerilor centrale, cit și a celor de jo* care trebuie să răspundă la toate întrebările co- mandanaentelor. (Astaaașie). Noi sm Scut, de exemplu, un comandament — e adevărat am pus un general in fruntea Iui — pentru rezolvarea problemelor portului Conttanța. A fost insă un comandament nu de a- naîize. ci de execuție, de coordonare ți executare a măsurilor. S-au supărat unele ministere că sint puse sub un comandament unic condus de un general dar a dțtigat portul pentru că lucrările s-au realiza: Ia bune conditkmi. obiectivul va intra la timp in funcțiune. Asemenea comandamente trebuie să facem acolo unde apare necesar. (Aplauze paternice).Este, de asemenea, necesar să veghem cu mai multă consecvență la aplicarea principiului conducerii ți muncii colective in toate domeniile de activitate — fără a considera că aceasta înseamnă renunțarea la măsuri o- perative. la răspunderea individuală, personală a fiecăruia in munca încredințată. Aplicarea principiului conducerii ți muncii colective necesită dezbaterea problemelor, luarea in comun a hotăririlor asupra problemelor de bază: ir. același timp, aceasta presupune controlul și răspunderea fiecăruia in fața organismului colectiv pentru felul cum acționează in vederea realizării in viață a hotăririlor. Din acest punct de vedere, din analizele făcute de noi reiese că în puține consilii de conducere — atit la minister cit și jos — se practică stilul muncii de partid, în sensul ca tovarășii’ care au diferite însărcinări să vină să raporteze, să dea seama cum au acționat, - cum au dus la -îndeplinire însărcinările primite. De fapt, organismele colectiv* se mărginesc îndeosebi la discutarea și luarea hotărîrrloF. Trebuie să mergem mai departe, pentru ca principiul conducerii: și muncii colective să se aplice în spiritul activității de partid, al răspunderii,- al unirii eforturilor în soluționarea problemelor mari. -Mai multă atenție trebuie a- cordată problemelor conducerii științifice. Construirea societății socialiste nu se mai poate realiza fără a asigura. în toate sectoarele de activitate, oameni capabili să înțeleagă bine proble

mele, terințeie dervoîtării »o- oale. in stare să acționeze competent st energic pentru eolupo- narea loc.Trebuie să pornim in pecma- nențâ de ia faptul ca întreaga activ.tate se desfășoară sub cpn- aucerea partidulm — forța politică cooducătoare a sc-csetăt.: noastre. Acest lucru trebuie să se reflecte, in mod practic, ia toe’e sectoarele de activitate. Nici un moment nu putem concepe ca '.Teun sector, de orice natură ar fi ei. să nu-si desfășoare activitatea sub :ndrunta- :e* și conducerea nemijlocită a orgar.eicr de partid. Trebuie să acordăm, ta continuare, atent:* creștem roiului cooducăwr al partidului In toate sectoare'.' d« activitate, .ndrumăr.: și conducerii permanente de către partid. de către organele sale conducătoare. a tuturor ministerelor și organelor centrale de stat. D*s.gur pornind de Ia această concepție s: precizare principială, insensâ. de alfet in statutul partidului, este necesar să aducem o serie de precizări și delimitări clare asupra sarcinilor și -;-ț ..ttTtrt- i.tKgtUt 
de stat. Trebuie ințeles că toți membrii de partid, atit cei din conducerea instituțiilor, cit și ceilalți lucrători din aparatul de stat, poartă răspunderea directă pentru înfăptuirea hotăririlor de partid. Ei trebuie să răspundă și să prezinte dări de seamă in fața organelor de partid despre modul in care aplică hotăririle de partid, legile statului in domeniul lor de activitate, despre modul in care reușesc să uneas

Creșterea rolului statului, 
aplicarea fermă a centralismului 
democratic, desfășurarea întregii 
activități a aparatului de stat în
serviciul poporului, sub controlul 

maselor largi populareDorese să rubliaiez neeeti- tatea de a «'"ea permaseu: ia vedere că. ia aciuala etapa de dezvoltare a soâetățn noastre socialiste device to: rx important rotai statala: ia organizarea r eoataseeraa imregii aetcv-.tăți. lodeptacrea de către sta: a rotahri ce-i revine in aoaerate este un factor botăn- tor pentru reperarea cu succes a întregului program oe rxte- vare a țării Ia ua grad mai taalt de av-liz»-.* materială ș; spu-.rua’A Măsurile viate in ul- tinui ani. lagAe adaptat* de Marea Abonare Națională creează cad: al organizatoric corespunzător * ide pi uri de către statal nostra a rotatul cc-f revine. PocT..t: in mod a-».-- ia necestarea eocducen: ț; planificăm umere a intre*: economii și actineădi somaie. A- ceasra trebui e sa se ren hurra pe baza unm ptac one care să a- sigjre foiostrea rataocald. ie d»- meniile hotărrtoare a sujloa- celor material* și uasane d» care dispune La un iw..* _t dat soaetatea. Pe bara acesta: plan unic naconal se poete a- sigura unirea eforttaiîor întregului popor — garanția s^ură a dezvoităm in ntm tot soni înalt a pame: r.oaitre. înata- năm ’cest prâcfptu cu râs:- rile de lărgire a drepturilor de inițiativă ț: hotărire ale wi- tătilor teritcrtai-admimsrrauv*. economice și sacrale. Creșterea spiritului de răspundere, a inițiativei in rezolvarea probie- lor multiple ce se pun in fiecare județ, oraș, comună *: unitate. pe bara p’.arrulm general de dezvoltare, constituie o necesitate obiectivă a mersuhă nostru înainte.E necesar să îmbinăm în mod armonios principiu! centralismului cu lărgirea drepturilor ce inițiativă ți de acțiune ale organelor ți organismelor de jo*. a- plicind în mod ferm principiul centralismului democratic. A- rexta este principiul călăuzitor atit în activitatea partidului, cit și a statului nostru ; ti di garanția îmbinării intr-o s:ngu- !ră direcție a tuturor eforturilor. a experienței si mițiativei de jos cu cea de sus. asigură- e rii mersului hotărit inainte. întăririi ordinei, discipline:. a unității de voință, de acțiune a statului, a întregului popor (Aplauze preluagite).Vorbind de rolul statului, trebuie să înțelegem că acest rol nu se înfăptuiește de la sine, doar prfn afirmarea lui teoretică. Este necesar să acționăm in mod' concret, fiecare în domeniul său de activitate, pentru a asigura înfăptuirea rolului statului: ■ Depinde de felul cum fiecare minister și- instituție centrală, fiecare direcție. ’ fiecare lucrător din aparatul central acționează pentru asigurarea înfăptuirii rolului statului, aplicind neabătut hotăririle de partid și legile țării.- Rolul statului în societate depinde, pină 

că eforturile maselor largi populare in direcțm siabilită de partid.Pornind de la principiul con- dacerii de către partid a tuturor sectoarelor de activitate, trebuie să acordăm o foarte mare a.enție evitării activităților paralele. în această direcție au fost luate, incă de mai mult timp, o serie de măsuri, s-au stabilit o sene de delimitări intre compartimente. Mai sint insă paralelisme. Trebuie să mergem mai ferm pe linia participării directe, nemijlocite, a cadrelor de partid de răspundere la conducerea și activitatea ministerelor, a altor organe de stat, lichidind organismele paralele. Viața demonstrează că măsurile pe care le-am luat in această direcție s-au dovedit juste, au dus la îmbunătățirea muncii. Este necesar, deci, să mergem și mai ferm pe acșastă cale. Cadrele de bază ale partidului. participir.d direct la înfăptuirea hotănrilor și legilor țării, iși pot pune mai bine in valoare capacitatea de muncă in activitatea practică, nu numai in emiterea de instrucțiuni și directive. Cur.oscind bine problemele din sectoarele in care iși desfășoară activitatea, ei vor putea aduce, totodată, o contribuție mai calificată la activitatea organelor de partid din care fac part*. Aceasta va duce, in ultimă instanță, la îmbunătățirea activității de partid, la creșterea capacității organelor de partid de a soluționa in mod corespunzător multiplele sarcini ce le stau in față.

la urma, de felul in care cei chemau să reaLzeze aceasta iți indeplmesc sarcinile în toate domeniile de activitate. Apara- tul central. întregul aparat de stat trebuie să deservească In ct mai bune condițiuni organizarea activității economice ți sociale, in numele oamenilor muncii, in numele întregului popor. IntregjL aparat de stat — de sus pină jos. de la președintele republicii și pină la ultimul hicră’or — este In serviciul poporului, trebuie să servească permanent interesele societății socialiste. interesele caselor largi populare. Este necesar ca toți lucrătorii din aparatul de stat să acorde mai multă atenție problemelor care privesc bunăstarea ți fericirea 
tei tartor populare. Trebuie avut permanent in vedere ca întregul aparat de stat să se afle sub eoctralul maselor largi populare. să răspundă in fața a- eestora de felul cum iți desfă- țoară *ctn-i»atea. Subliniez a- seeot lucra deoarece am impresia că ușii lucrători din aparatul de stat mai sint prizonierii mentalități: că. pină Ia urmă, masele populare sint acelea care trebuie să se subordoneze •paratului de stat ți funcționa- ri'.or. nu invers. Trebuie înțeles că principiile democrației noastre socialiste — care court: tune o latură fundamentală a sorietă-:-. noastre — pornesc de la faptul că adevăratul stipin al destinelor țării este poporul însuși, că ti iși construiește in mod conștient propriul său viitor. ier funcționarii, aparatul de sta: de orice fel se află in ser-.-.riul poporul ut Aceștia trebuie să răspundă de activitatea ier in fața Întregului popor! (Apiaaze pvteraice. prelungite). Avem o diciziune socială a munci; : in cadrul acestei diviziuni. fiecare ocupă un anumit loc. in raport cu cerințele dez- voîtăr.i societății. Dar nimeni nu trebuie să-și închipuie că, o dată ajuns intr-un loc sau altuL poate face ce svea. este acolo veșnic și nu trebuie să cea nimănui seama de ceea ce face. Dimpotrivă, trebuie ințeles faptul că. in cadrul diviziunii muncii, in raport cu pregătirea sa. fiecare are răspunderea de a acționa pentru înfăptuirea politicii generale de dezvoltarea tării. Toți răspund in fața poporului — conducătorul de fapt al intregii noastre societăți. In fața lui trebuie să răspundem permanent. in fața lui trebuie să dea fiecare socoteală. (Aplauze puternice). Iată de ce este necesar să acordăm mai multă atenție atragerii oamenilor muncii, a ■maselor populare la dezbaterea in organele de conducere a problemelor ce privesc dezvoltarea societății noastre, a problemelor politicii interne și externe a partidului. De altfel, faptul că. in ultimii ani, am încetățenit a-

eeastă practică ți mergem ferm partidului, hotărîrea cu oare po- in această direcție explică sue- porul înfăptuiește politica ipter- cesele pe care le avem,-unita- nă și externă a partidului și stătea întregului popor in jurul > tului. (Aplauze puterniee). -
Să așezăm întreaga organizare 

și activitate a organelor de stat
pe baza legilor, să aducem claritate 

deplină în legislația socialistă !Este necesar să acționăm pen-. tru așezarea, țot mai fermă a întregii organizări ți activități pe baza legilor adoptate de Marea Adunare Națională. Trebuie să reducem la- strictul • necesar hotăririle Consiliului de Miniștri. instrucțiunile și circularele ministerelor- și instituțiilor centrale. Același .lucru .este, desigur, valabil și pentru consiliile județene și celelalte organe, cit ți pentru centralele economice și celelalte instituții de stat. La noi și-a făcut loc, la un moment dat, o mentalitate de nesocotire a legilor — împrumutată diiț manuale, care mai au, din păcate, circulație și acum, ți în care se spunea că socialismul,. dictatura proletariatului „sint neîngrădite de lege ți nu trebuie să dea socoteală în fața legii*1. Nu se înțelegea însă că revoluția nu .trebuia îngrădită de legile capitalismului, de legile exploatării. Pe acestea dorește dictatura proletariatului să le înlăture, să le distrugă, așe- zind la temelia societății legi noi care.să asigure manifestarea puterii oamenilor muncii, a clasei muncitoare, a țărănimii, a poporului. Aces.te legi garantează apărarea proprietății obștești împotriva abuzurilor- de orice fel, a acelora care încearcă să sustragă, sub o formă sau alta, o parte din averea comună a oamenilor muncii. Aceste legi garantează construcția socialismului și comunismului in țara noastră. Trebuie să pornim de la faptul că la baza intregii noastre activități trebuie să stea legi clare, ferme, care să reglementeze toate domeniile de activitate. Fiecare, la locul său. trebuie să răspundă pentru realizarea ți aplicarea acestor legi. Sint necesare măsuri pentru a aduce claritate deplină în legislația noastră. Avem încă un număr mare de legi, de hotăriri de tot felul. Am luat un șir de măsuri, am elaborat o serie de legi chemate să concentreze, să aducă claritate in multe domenii de activitate. Au fost. în acest an. anulate 3 874 de acte normative. intre care 125 legi și decrete. 965 de hotăriri ale Consiliului de Miniștri. 2 784 de instrucțiuni și ordine. în același timp, au mai fost scoase din e- vidență incă 1 910 legi și hotăriri ce se găseau în unități și încurcau activitatea. Continuă însă să-și mai păstreze valabilitatea peste 3 000 de acte normative. Este clar că într-uh a- semenea noian de legi, hotăriri ți instrucțiuni, este greu oricărui director, oricărui lucrător, oricit de temeinic ar fi pregătit, să se descurce. Cu atit mai mult cu- cit. de multe ori, unele legi sau instrucțiuni se contrazic; în a- semenea cazuri, fiecare ia din ele ceea ce-i convine, adică ceea ce ii poate aduce foloase mai multe sau îl face să răspundă ci: mai puțin. (Animație in sală, aplauze).Iată de ce este necesar să grăbim concentrarea actelor noțrna- tive. retragerea din circulație a miilor de hotăriri de tot felul, să punem ordine desăvîrșită, — aceasta fiind o necesitate imperioasă pentru buna conducere a activității în toate sectoarele. Trebuie să pornim ferm de la faptul că normele generale pentru toate sectoarele vieții economice ți sociale trebuie să fie stabilite numai prin lege; instrucțiuni și hotăriri să fie adoptate numai pentru chestiuni de strictă specialitate. — intr-un număr foarte redus și, dacă se poate, deloc. Aplicarea riguroasă a legilor este obligatorie pentru toate organele de stat.' pentru toți cetățenii țării. Nimănui nu-i este permis, nu îi vă fi admis să încalce sau să se sustra
Sarcinile ministerelor în elaborarea
planului, în îmbunătățirea cooperării
în producție, în dezvoltarea cola* 
borării economice internaționale
Trebuie să întărim mai mult răspunderea conducerilor ministerelor in întocmirea planurilor concrete. Consiliul de conducere al ministerului poartă răspunderea pentru prevederile din plan — el nu trebuie să a- rate spre Comitetul de Planificare. Planul fiecărui minister trebuie să poarte semnătura- și să fie întocmit sub răspunderea conducerii ministerului respectiv. Aceasta presupune să mer

gă de la respectarea legilor. Trebuie să stabilim cu toată fermi-- tatea, prin lege. că hotărîrile nu pot fi luate deeit de președintele Consiliului de Miniștri, iar instrucțiunile ți circularele — a- tunci cind apare necesar. în conformitate cu legile țării — nu. pot fi date decit de către miniștri sau conducătorii instituțiilor centrale după ce, în prealabil, au fost discutate în consiliile de conducere colectivă. Nimeni altcineva nu trebuie să . mai aibă dreptul să mai dea instrucțiuni și circulare 1Este necesară perfecționarea în continuare a. aparatului de .stat, în sensul înlăturării unor paralelisme atit din cadrul a- celuiați minister, cit și între ministere și alțe organe centrale. Aceasta presupune precizarea clară a atribuțiunilor și răspunderilor, trecindu-se pe seama unui. singur, organism central, iar, in cadrul ministe- . rului, a unei singure direcții răspunderile pentru o anumită activitate. Astăzi, in ministere •de același lucru răspund mai multe direcții ;' fiecare are cite o părticică, incit nu mai ’ știL pină la urmă, cine trebuie să hotărască. Acest lucru este valabil ți în cadrul general al statului, deoarece o serie de a- tribuțiuni se află atit la un minister cit și la altul, atit la un organ central cît și la altul, în aceste condiții, fiecare arată cu degetul spre celălalt, dar hotărîriie, măsurile de rezolvare a problemelor întirzie. în «cest sens trebuie să revedem, in cel mai scurt timp, atribuțiile, sarcinile diferitelor ministere țf organe centrale, plinind ordine, înlăturind paralelismul. în cadrul ministerelor se lucrează la unele regulamente de funcționare chemate să ajute la precizarea atribuțiilor și eliminarea paralelismelor. Este necesar ca conducătorii ministerelor și celorlalte instituții centrale să acționeze ei înșiși pentru introducerea cît mai rapidă a deplinei ordini în această direcție. Pentru a realiza o conducere eficientă, trebuie să stabilim răspunderi cla-. re, unice ți să asigurăm înfăptuirea lor in mod operativ.Pornind de la numărul mare de instrucțiuni și ordine Ia care m-am referit, apare necesar să trecem rapid. încă în lunile următoare, la lichidarea a- cestei stări de lucruri. Desigur, trebuie să încenem prin a pune mai multă ordine în evidență, prin a simplifica evidența. Deși s-a făcut ceva în acest domeniu, sintem încă la început, Să trecem,. încă din luna mai, la . interzicerea instrucțiunilor și ordinelor ,în spiritul arătat. Totodată. să reducem cu cel puțin50 la sută, începînd din mai, cantitatea: de hîrție alocată ministerelor, instituțiilor și întreprinderilor pentru această' folosință. Spun cel puțin, pentru că va trebui să facem mai mult în această privință. Această hîrtie șjț fie trecută in rezerva de plan, reducîndu-.s’e‘. în mod corespunzător, importul. Desigur, rpă"refer . acum la hirtia de birou. . Va fi însă necesar să analizăm și situația hîrtiei" .pentru publicații, să trecem la reducerea publicațiilor ' tipărite de ministere — multe inutile.51 în această privință vom merge pe aceeași cale. Trebuie să punem ’ accentul principal in activitatea aparatului nostru central nu pe întocmirea' de instrucțiuni, ordine ți directive,. ci pe activitatea practică, pe ' îndrumarea' directă a întreprinderilor, acordînd ajutor concret în soluționarea problemelor ce se ridică in aceste unități.

gem la o planificare mai' detaliată. ’Planul trebuie să dea soluții pentru toate problemele. Să-și găsească rezolvarea în plan nu număr Cîțivă parametri generali ce se pot ușor realiza prin mișcarea cifrelor. Planul trebuie să asigure o bună corelare a capacităților de producție. a problemelor cooperării, ale aprovizionării tehnico-materia-
(Continuare în pag. a Ill-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)Ie, asigurarea practică a tuturor condițiunilor de îndeplinire a planului. Conducerile ministerelor poartă întreaga răspundere pentru întocmirea programului de aprovizionare și asigurarea' bunei aprovizionări.Planul trebuie să ofere soluții nu numai pentru cîteva materii prime, ci chiar pentru ultima piesă, pentru ultimul șurub. Din fișele, din documentația planului trebuie să reiasă cine produce, de unde vor fi asigurate mijloacele necesare realizării produsului complet. Trebuie să punem capăt practicii întocmirii planului de aprovizionare valoric. Nu treb"uie să se mai ajungă în situația de a se constata — așa cum s-a în- timplat anul acesta chiar în ianuarie — că nu s-au soluționat concret problemele de care depinde bunul mers al producției. Este greșit să se creadă că, făcind un plan abstract, se simplifică ceva ; avem nevoie de un plan detaliat, care să asigure de la început soluționarea tuturor problemelor. Aceasta va simplifica de zece ori activitatea de realizare a planului.Trebuie să se acorde mai mare atenție cooperării în producție între întreprinderi, centrale și ministere. în fond, planul nu trebuie luat în considerație daca nu asigură o bună cooperare, dacă nu este pus de acord între întreprinderi, între centrale. între ministere. Am mai spus și vreau să repet : planul nu este un cadru general, el este o obligație pentru toate întreprinderile. Nimeni nu se poate ascunde în dosul unor contracte economice, pentru a justifica neînde- plinirea obligațiilor stabilite prin plan. De aceea, conducerile ministerelor sînt obligate ca. în procesul de elaborare a planului, să clarifice toate problemele cooperării, să nu lase nesoluționată nici o cerință a producției. Unii tovarăși cred că și-au ușurat sarcina la întocmirea planului dacă prevăd lucruri la modul general, fără să stabilească mijloacele concrete de soluționare a sarcinilor. Realizarea unei bune corelări a acestor probleme este o latură esențială a planului, a conducerii activității economice.O altă problemă de importantă deosebită a activității noastre este aceea a relațiilor economice internaționale. Trebuie să aplicăm cu mai multă fermitate prevederile legii potrivit căreia fiecare minister poartă răspunderea deplină pentru realizarea sarcinilor de colaborare internațională, atit în ce privește exportul și importul, cit și cooperarea în producție. Cred că pentru toți lucrătorii din aparatul central, pentru toți oamenii muncii este clar că dezvoltarea în ritm intens a țării noastre presupune o largă colaborare internațională cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare. cu toate statele lumii, inclusiv cu statele capitaliste dezvoltate, în cadrul diviziunii generale a muncii, pe baza deplinei egalități, a respectului fiecăruia și avantajului reciproc. Fără o participare activă la diviziunea internațională a muncii, fără o largă cooperare inter- națională, nu se poate asigura dezvoltarea în ritm intens a țării noastre, nu se poate ridica nivelul de trai material și spiritual al poporului ! Relațiile economice internaționale constituie un factor determinant pentru dezvoltarea cu succes a țării noastre. De la acest adevăr, de la această realitate trebuie să pornim, cu toții atunci cînd analizăm problemele colaborării economice externe.Din păcate. încă multe ministere tratează superficial, fără suficientă răspundere, această latură a activității noastre. Același lucru este valabil și pentru centrale, pentru întreprinderi. Mulți iși închipuie — așa cum s-a menționat, de altfel, și astăzi aici — că datoria lor se limitează la a cere valută pentru import. Ei nu-și pun problema că, in primul rind, trebuie să realizeze această valută și apoi să propună ce să importe. Tovarășii din Ministerul Comerțului Exterior trebuie să înțeleagă bine că a vorbi de răspunderea ministerelor, a centralelor și întreprinderilor nu înseamnă a diminua cu nimic răspunderea Ministerului Comerțului Exterior, care este organul unic al statului nostru pentru înfăptuirea relațiilor economice externe, inclusiv pentru realizarea cooperării internaționale. El trebuie să acționeze cu mai multă fermitate, ajutind celelalte ministere și colaborind cu ele pentru soluționarea cit mai corespunzătoare a problemelor multiple pe care le ridică comerțul exterior și cooperarea internațională. Am realizat, după cum știți, în ultimul timp, o serie de acorduri și înțelegeri de cooperare în producție cu diferite țări. Vom extinde aceste activități în viitor. în ansamblul relațiilor economice, acordurile și înțelegerile de cooperare în 

producție vor căpăta o pondere tot mai mare. Trebuie înțeles că această activitate constituie un capitol distinct al planului fiecărui minister care cere să fie urmărit la fel cum se urmărește planul de producție dintr-un sector sau altul. Trebuie urmărită realizarea cooperării precum și activitatea întreprinderilor realizate prin cooperare, atit în tară cit și în străinătate. Prin organismul creat recent Ministerul Comerțului Exterior trebuie să asigure conducerea și îndrumarea unitară a acestei activități.Răspunderi importante au în planificarea activității economice și organele de sinteză — planificarea, finanțele. Ele sînt de sinteză în sensul că unesc planurile departamentale intr-un plan unic, dar ele poartă aceeași răspundere pentru buna întocmire și realizare a planurilor de producție, a planului financiar, pentru activitatea de planificare și activitatea financiară. Menționez acest lucru pentru că se pare că mulți au înțeles, în trecut, că sinteză înseamnă mai puțină activitate practică de planificare și de conducere a economiei. mai puțină activitate concretă de asigurare a bunei funcționări a aparatului financiar. Avem legi clare in această privință. Vreau, totuși, să subliniez răspunderea pe care o au aceste organisme. Să nu se înțeleagă că. dacă am insistat asupra răspunderii ministerelor economice, organele de sinteză pot sta liniștite, răspunderea lor se diminuează. Dimpotrivă, ele trebuie să lucreze permanent, zi de zi, cu ministerele, să le ajute la întocmirea planurilor, să soluționeze. pe parcursul elaborării planurilor, diferitele probleme de corelare intre ministere, problemele de ansamblu care privesc întreaga economie. A- tunci cînd un minister a terminat cu întocmirea planului, el trebuie să aibă garanția că în celelalte ramuri și sectoare își găsesc soluționare problemele de care depinde planul său. Rolul de coordonator îl are C.S.P.-U1, pe linie financiară Ministerul de Finanțe, iar pe linia forței de muncă — Ministerul învățămin- tului și Ministerul Muncii — căruia îi place să se numească organ de sinteză în sensul de a răspunde mai puțin de asigurarea pregătirii forței de muncă. (Animație). Sint necesare clarificări pentru ca fiecare să știe mai bine de ce răspunde și ce datorie are de îndeplinit.Am menționat unele neajunsuri în cercetarea științifică și introducerea tehnicii noi. Prin crearea institutelor centrale, a C.N.S.T.-uIui, prin existența unor direcții tehnice în ministere, dispunem de organismele corespunzătoare pentru soluționarea în bune condițiuni a acestor probleme. Răspunderea o au direct conducerile ministerelor. Nimeni nu trebuie să arate spre C.N.S.T. sau mai știu eu unde; fiecare, în domeniul său de activitate, să asigure ca cercetarea științifică să răspundă cerințelor planului de producție, să asigure folosirea rapidă a rezultatelor cercetării proprii, a licențelor, ridicarea nivelului tehnic al producției. La întocmirea planului, aceasta trebuie să constituie o preocupare de prim ordin a ministerelor. Pentru înfăptuirea acestor sarcini poartă răspunderea ministerul, conducerea sa, consiliul de conducere. Sînt și în această privință unele lucruri de clarificat. Odată cu crearea institutelor centrale, trebuie să crească mai mult rolul lor în coordonarea, în cadrul ministerului respectiv, a problemelor cercetării și introducerii tehnicii noi. Aceste probleme nu trebuie să mai ră- mină în atribuția direcției tehnice, care se ocupă mai mult de latura administrativă, decît de latura tehnică a producției. Să pornim de la necesitatea ca institutul central, consiliul de conducere al acestuia să fie forul tehnico-științific, chemat să răspundă atit de cercetare, cit și de înnoirea și perfecționarea producției și tehnicii în sectoarele respective. Ele să dezbată problemele, cu participarea celor mai buni specialiști din departamentul respectiv și din învă- țămînt. Să unim toate aceste forțe pentru a da posibilitate soluționării la un nivel corespunzător a problemelor tot mai complexe ce se pun in acest domeniu. Direcția tehnică să a- jute întreprinderile, jos, in înfăptuirea acestor măsuri. La rindul său, Consiliul Național al Cercetării și Tehnologiei trebuie să asigure, pe planul științei și tehnicii, ceea ce realizează planificarea pe planul întregii economii : o bună corelare intre diferite sectoare și departamente a problemelor de cercetare, a introducerii tehnicii. Dacă avem de soluționat ceva în metalurgie, și este necesar ca și chimia să contribuie la aceasta, C.N.S.T.- ul să asigure coordonarea astfel ca toate sectoarele să soluționeze în același timp problemele. Altfel, cineva poate veni 

să spună că a descoperit lucruri deosebite, minuni chiar, și că nu le poate realiza din cauza cutărui sau cutărui minister.
Să sporească răspunderea în 
realizarea investițiilor, să fie 

închisă orice portiță de risipire 
a mijloacelor materiale 

și financiare ale statului!
S-a vorbit aici de problema investițiilor, a eficienței economice. Și in acest domeniu avem neajunsuri serioase. Aș don să clarificăm citeva probleme care mi se par de mare impomar.'â pentru activitatea noastră viitoare. In ultimii doi-trei am. am acordat drepturi foarte largi ministerelor. întreprinderilor, de a angaja cheltuieli — pmă la 70 milioane — desigur, cu aprobarea Băncii de Investiții și cu îndeplinirea altor condiții. Numai că e greu să pretinzi băncii să știe dt de necesară este o dezvoltare sau o investipe. Ca să meargă treaba mai operativ, unii au impârțit investiția pe mai multe unități, au fracțio- nat-o. Se vede că împărțirea o știu bine. (Animație). O investiție. care este un tot. a fost împărțită in citeva secții si s-a început investiția pe secții, pe fracțiuni. în fond, s-au angajat investiții mari fără un control și o justificare temeinică. Așa au apărut dezvoltări nejustificate. așa s-au construit clădiri pentru birouri, risipindu-se fonduri în detrimentul dotăni cu mașini și utilaje, hotăritoare pentru producție. Am luat măsurile necesare pentru a opri aceste tendințe. Unii au interpretat aceasta ca o restrîngere a drepturilor. Să fim bine înțeleși ! Nimeni nu are dreptul să cheltuiască un leu fără o a- probare specială în această direcție ! Nimeni nu poate .pretinde să aibă dreptul de ă angaja cheltuirea mijloacelor materiale și financiare ale societății așa cum dorește el ! Fiecare poate angaja, fără nici o aprobare, cheltuirea mijloacelor personale. Aceasta este treaba lui, ține de relațiile în familie. Dar a considera că dezvoltarea drepturilor merge pînă la angajarea unor cheltuieli pe seama statului înseamnă a face o mare greșeală — care, de altfel s-a făcut la un moment dat, răsfrîn- gindu-se negativ asupra dezvoltării societății noastre. Totul trebuie să fie cuprins în plan ! Orice investiție, fie și de o mie de lei, orice dezvoltare trebuie cuprinsă în plan I La întocmirea planului trebuie să se justifice de ce este necesară investiția. Să se stabilească prin plan tehnologia, mașinile ce se vor introduce. După obținerea aprobărilor necesare, conducerile ministerelor, centralele, întreprinderile au răspunderea deplină, au toată inițiativa, toată autonomia să organizeze munca pentru realizarea planului în cele mai bune condițiuni.îmi pare rău că n-am adus cu mine un document — este adevărat, destul de voluminos — din care reiese cum se intocmea bugetul de stat înainte de război, cit de strict era atunci bugetul de stat. El era aprobat de parlament sau prin decret cînd nu a existat parlamentul. în buget se stabilea pină și ultimul leu ce putea fi cheltuit, preci- zindu-se și pentru ce. în buget apărea nomenclatura tuturor funcționarilor ministerelor, de la ministru ,și pînă la portar. Nimeni nu putea, in cursul a- nului, angaja mai mulți funcționari sau acorda grade mai mari decît se prevedea în lege. Unii tovarăși vor spune, poate: asta este birocratism. Nu, tovarăși ! Aceasta este ordine. Nu putem menține situația care a existat la noi, cînd fiecare cerea fond de salariu și în limita acestuia putea acorda grade și angaja noi salariați. Așa am a- juns la creșterea personalului. Așa s-a ajuns in unele ministere să se incadreze toți funcționarii la treapta de sus. Ne-am pomenit la un moment dat, în C.S.P., numai cu inspectori-șefi. Așa s-a întîmplat și în alte ministere, în unele instituții de proiectare și cercetare. Trebuie să înțelegem că este necesar să punem și în această privință ordine desăvirșită. Odată cu aprobarea planului se aprobă și forța de muncă, personalul, pe grade. Acesta nu este birocratism, ci o necesitate a conducerii în spiritul ordinii și disciplinei, nu al anarhiei. Același lucru e va

C.N.S.T.-uI trebuie să-și asume cu mai multă răspundere sarcinile ce-i revin și să acționeze cu mai multă fermitate.

labil pentru investiții, pentru cheltuieli de dotări și așa mai departe. Se dădea in trecut o sumă pentru dotare și fiecare minister schimba anual birourile. scaunele, canapelele. Se credea că. cu cit sint birourile mai mari și mai luxoase, cu atit ministrul sau adjunctul de ministru este mai capabil, are prestigiu mai mare. După cit se spune. din acest punct de vedere Ministerul Transporturilor pare să ocupe primul loc. (Animație).De ce mă refer la toate acestea ? Pentru că este necesar să punem ordine in cheltuielile materiale. să punem capăt risipei sub orice formă. Să înțelegem că nu mai trebuie să lăsăm nici un fel de portiță prin care să se risipească mijloacele materiale și financiare ale statului. Trebuie să asigurăm o strictă evidență, cheltuirea fondurilor in conformitate cu programul de dezvoltare generală a țării. Numai astfel vom putea asigura ridicarea rapidă a nivelului de trai al tuturor oamenilor muncit (Aplauze puternice).Aceasta presupune să elaborăm rapid norme și normative clare, de care să se țină seama cind se întocmește planul. Trebuie să existe un caiet de norme și normative — inclusiv financiare. Acest lucru trebuie să-1 realizăm și in construcții, în investiții,, peste tot..Trebuie să trecem rapid la înfăptuirea programului de specializare și profilare ; să trecem la tipizarea rapidă a producției. S-a început ceva în a- ceastă privință acum un an. S-a realizat o reducere de la 30 000 de sortimente și tipodi- mensiuni de metale, la 7 000. Tot au mai rămas însă multe. Dar reducerea de la 30 000 de sortimente și tipodimensiuni de metal, cite circulau în economia noastră, la 7 000 constituie un salt. Trebuie să mergem mai departe. Cum putem admite ca la producția noastră să avem 7 000 de sortimente și tipodimensiuni ? Ce fel de producție metalurgică putem face astfel? Cum putem realiza importul T -Noi importăm și o tonă și 100 kg de metal. Cum concordă a- ceasta cu economia planificată? Lăsăm treburile la fantezia fiecărui proiectant ? Unii, care in viața lor n-au văzut mașina pc care sint puși s-o proiecteze — pentru că au fost luați direct din facultate și trimiși in institut — spun că au citit intr-o revistă că pentru produsul respectiv le trebuie un anumit metal Dacă ii întrebi ce caracteristici are acest metal, se uită nedumeriți că li se pune o a- semenea Întrebare. (Aplauze). Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar trebuie să înțelegem că nu se poate conduce o economie planificată, și de altfel, nu numai planificată, fără o tipizare clară a materialelor, a aparaturii de măsură și control, a sistemelor de automatizare. Avem sute de feluri de aparate de măsură și control. Cum putem asigura producerea in țară a acestei diversități de a- parate, cum putem repara a- ceastă aparatură, cum putem pregăti cadrele care să o cunoască ? Sîntem la începutul introducerii automatizării și avem deja zeci de sisteme de automatizare. Cum putem asigura buna funcționare a a- cestora ? Trebuie înțeles că soluționarea problemei tipizării materialelor, a tuturor pieselor, a mașinilor constituie o necesitate imperioasă. Proiectantul trebuie să asigure produsul necesar instalației realizate în România.Este necesar să tipizăm instalațiile, mașinile, utilajele, să nu mai admitem nici un fel de evaziune, nici un fel de gîndi- re poetică în domeniul economiei. Proiectantul trebuie să consulte normele existente și caietele de sarcini, iar atunci cînd proiectează să se documenteze asupra a ceea ce se produce în țară și numai apoi să se gîndească la import. Dacă apare o necesitate deosebită, el trebuie să obțină aprobarea, nu de la minister, ci de la cei care 

au aprobat proiectul, l-au normat și tipizat. Asemenea ordine trebuie să introducem dacă vrem să facem cu adevărat o economie planificată, eficientă, rațională. Aparatul central trebuie să elaboreze, împreună cu cadrele de cercetare, cu specialiștii, norme și tipizări pe care să le supună aprobării organelor respective.S-a vorbit aici despre organizarea unitară a activității de conducere și informatică. Este adevărat că avem un program, am format și un institut, am construit in citeva județe chiar și clădiri, dar n-aș putea să mă declar deloc mulțumit cu felul in care se realizează programul stabilit. Aceasta nu atit din cauza ministerului care construiește calculatoarele șt aparatura anexă necesară, deși ș: el trebuie criticat, cit mai ales din vina institutului, a celor puși să execute programul și cărora li s-a trasat sarcina să treacă la organizarea unitară a sistemului cu mijloacele mecanice pe care le avem. Ir. a- ceastă privință nu s-a realizat aproape nimic. Nu este suficient să avem calculatoare. Sarcina principală este să trecem la organizarea pe bază nouă, centralizată, incepind de la întreprindere, a întregului sistem
Necesitatea mai bunei repartizări
a cadrelor, a reciclării și rotirii

lor periodice
Sint și multe probleme legate de felul In care folosim și repartizăm cadrele in diferite domenii de activitate. în mod deosebit doresc să atrag atenția asupra unei mai bune folosiri a cadrelor tehnice. Chiar o privire destul de sumară a- supra situației de astăzi din ministere arată că o parte însemnată a cadrelor tehnice sint folosite în activități periferice, de birou, nu in activitatea tehnică. Problema centrală a dezvoltării noastre industriale este dezvoltarea rapidă a tehnicii, ridicarea nivelului calitativ al producției. De aceea, este necesar să trecem rapid la scoaterea din birouri și din activitatea administrativă a cadrelor tehnice, deplasîndu-le în sectoarele tehnice, în sectoarele de concepție, de cercetare, de proiectare, acolo unde este necesar. Multe ministere se pling că au greutăți în proiectare, dar în aceleași ministere se găsesc zeci de tehnicieni buni — unii avind o experiență mai mare decît cei ce lucrează în proiectare — care fac munci de birou. Este necesar ca inginerii să înțeleagă că au învățat nu pentru a mînui hirtiile, pentru a face rapoarte și statistici, ci pentru a construi mașini, utilaje, pentru a contribui la dezvoltarea tehnicii în România. Ei trebuie să lupte pentru a trece la această activitate. (Aplauze puternice).în aparatul central trebuie să aplicăm cu mai multă fermitate prevederile legii, atît cu privire la reciclare, cit și cu privire la rotirea periodică a cadrelor. Dacă un inginer va
Să fie intensificată activitatea 
organizațiilor de partid, să se 
asigure participarea activului

din ministere la întreaga muncă 
politică a partidului nostru !

Este necesar să avem în vedere ridicarea nivelului politic și ideologic al cadrelor din a- paratul de stat. Asistăm în unele sectoare la o tehnicizare, chiar la o funcționarizare a aparatului, ceea ce, fără îndoială, nu poate să nu aibă repercusiuni negative. Dacă am vorbi pe bază de statistici, ne-am putea declara mulțumiți cu situația din aparatul central, am putea spune că munca politico-educativă este bună. Avem, din totalul de 17 000 persoane existente în aparatul de stat central, aproape 10 000 membri de partid, adică 60 la sută din totalul personalului. Dar analizînd cum își desfășoară activitatea organizațiile de partid din aceste ministere, trebuie să spunem că nu putem fi pe deplin mulțumiți. Am luat, e drept, un șir de măsuri. Am numit și instructori ai Comitetului Central care să ajute 

de evidență. Elaborarea unui sistem unic de prelucrare a datelor este o condiție obligatorie pentru folosirea calculatorului și a celorlalte mașini de caicul; acest lucru nu s-a realizat in bune condiții. Tovarășul care a vorbit aici, de la acest institut, a uitat tocmai această problemă esențială. Este necesar să punem rapjd ordine și in acest domeniu /de activitate. Folosind mijloace® pe care le avem, eu o bună organizare, vom simplifica munca, vom înlătura multe paralelisme dm evidența noastră, vom reduce circulația birtiilor.în general, am stabilit multe lucruri bune in mai toate domeniile. dar nu acrionăm cu destulă hotărire pentru a le transpune in viață. Chiar în domeul organizăm — avem și un consiliu al organizării — problemele nu sint urmărite și duse pînă la capă:. Ceea ce se cere este să trecem La înfăptuirea neabătută a botăriri- lor. a legilor țării. pentru a ridica nivelul ir.tregii noastre activități. Sin: lucruri esențiale pe care trebuie să Ie rezolvăm pentru a asigura perfecționarea conducerii. ridicarea ei la nivelul cerințelor actuale ale dezvoltării activității sociale.

sta 10 ani într-o funcție administrativă, chiar de planificare, va înceta de a mai fi inginer. O știți cu toții foarte bine. Dezvoltarea rapidă, în ritm intens a tehnicii și științei reclamă, după aprecieri generale, o împrospătare a cunoștințelor la 4—5 ani. Cine mai vine cu pretenția că este specialist pentru că acum 10 sau 15 ani, a învățat politehnica sau agronomia, iar de atunci nu a mai lucrat în domeniul respectiv, trebuie să i se spună că de fapt a încetat de a mai fi specialist. Are diplomă, dar nu mai poate exercita specialitatea respectivă. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Trebuie să fim atenți ca toate cadrele noastre de specialiști, din toate domeniile, să nu se rupă de producție, de viață, ci să fie permanent în legătură strinsă cu ea. Reciclarea și rotirea periodică a cadrelor, trecerea lor în activitatea productivă sint obligatorii și folositoare nu numai pentru cadrele respective, dar și pentru ridicarea nivelului general al activității de conducere din minister. împrospătarea cadrelor tehnice dintr-un minister este o necesitate pentru a realiza activitatea de conducere economică. In general, ridicarea nivelului de cunoștințe tehnice, științifice, profesionale trebuie să stea mai mult în atenția noastră a tuturor, a conducerilor ministerelor și, desigur, a Ministerului învățămînțului care are prin lege răspunderi în această privință. Dar fiecare minister trebuie să poarte răspunderea nemijlocită.

munca de partid în ministere. Dar, cu toate acestea, nu se poate spune că organizațiile de partid, cu un număr așa de mare de membri, își îndeplinesc cum trebuie rolul. De altfel, lipsurile de care am vorbit aici nu pot fi socotite în afara răspunderii comuniștilor, a organizațiilor de partid. Este de înțeles că atît realizările, succesele, cît și neajunsurile aparțin și organizațiilor de partid. Dacă toate organizațiile noastre de partid și-ar fi înțeles mai bine rolul și sarcinile pe care le au, dacă ar fi acționat cu mai multă e- xigență, multe din aceste neajunsuri nu s-ar mai fi manifestat.Este o realitate că nu peste tot organizațiile de partid dezbat în mod exigenț problemele de bază ale activității ministerelor. Ele nu acționează suficient pentru a influența membrii de partid in îmbunătățirea 

activității lor, nu trag la răspundere in mod ferm pe comuniști pentru felul cum iși îndeplinesc sarcinile. Trebuie să acționăm pentru îmbunătățirea activității și a vieții de partid, pentru creșterea rolului organizațiilor și al comuniștilor în munca de perfecționare a activității ministerelor, a tuturor organismelor centrale. Este necesar să plecăm de la prevederile statutare ! Nu lipsa dreptului de control — cum a spus aici un secretar de sector — împiedică organizațiile de partid să-și îndeplinească atribuțiuni- le ! Ele au destule drepturi de a organiza comuniștii, pe toți oamenii muncii, întregul personal din minister în îndeplinirea hotărârilor de partid, in aplicarea legilor, in lupta împotriva birocratismului, a risipei și tuturor neajunsurilor de care am vorbit aid. Organizațiile de partid, au în această direcție, drepturi nelimitate. Problema care se pune este de a lua măsuri ca organizațiile de partid să-și îndeplinească hotărîrile, ca viata de partid să se desfășoare la nivelul cerințelor, al sarcinilor puse de Comitetul Central al Partidului. Fiecare organizație de partid trebuie să fie o forță dinamică in lupta împotriva neajunsurilor, pentru ridicarea nivelului activității in toate sectoarele. Să facem în așa fel lndt fiecare comunist să fie un exemplu de felul in care își îndeplinește îndatoririle. Pină la urmă, rolul de forță conducătoare a partidului — așa cum am mai menționat și altădată — nu e o lozincă abstractă, el se realizează prin felul în care fiecare organizație de partid, fiecare comunist își îndeplinește sarcinile și răspunderile încredințate. Nu s-ar putea spune că in aparatul nostru de stat sint puțini comuniști cu sarcini de răspundere care pot influența nemijlocit activitatea ! Mai mult, fiecare comunist, indiferent ce sarcină și ce loc ocupă în producție, are a- ceeași răspundere și trebuie să acționeze pentru îmbunătățirea activității întregii organizații, a întregii instituții in care își desfășoară activitatea. în această direcție se impune ca și comitetul municipal de partid București, comitetele de sectoare să exercite o conducere mai exigentă asupra vieții de partid din ministere.Este necesar, de asemenea, să luăm măsuri speciale în activitatea politică, ideologică, de ridicare a nivelului ideologic al cadrelor, al comuniștilor din a- paratul central. în general, este necesar să ne gîndim la o participare mai activă a activiștilor de partid, a comuniștilor din aparatul central la activitatea politică, nu numai în minister, ci și în afara ministerului. Trebuie să spunem că, în această privință, lucrurile nu ne pot mulțumi. Avem mii de activiști buni în ministere care participă foarte puțin — sau deloc — la activitatea politico-ideologi- că. Trebuie să trecem hotărît la antrenarea efectivă în activitatea politico-ideologică a tuturor cadrelor din ministere, incepind cu miniștri, sau dacă vreți, incepind cu primul ministru. Toți trebuie să înțeleagă că, în calitate de comuniști, trebuie să participe efectiv la viața politică, organizatorică, ideologică a partidului, acolo unde este necesar — inclusiv în cartiere, în întreprinderi, la sate, în comune. Cu o asemenea forță, trebuie să obținem rapid nu numai îmbunătățirea activității în ministere, dar și îmbunătățirea generală a activității • politico- ideologice. în felul acesta va crește și nivelul politic și ideologic al cadrelor din minister, vom înlătura tendințele spre tehnicizare și funcționarizare de care am vorbit. Această muncă politică constituie o necesitate pentru însăși formarea unor buni activiști, a unor buni conducători de partid și de stat în toate sectoarele de activitate. Lucrătorii din aparatul de stat nu sînt simpli funcționari, ci activiști de partid și de stat într-un sector de mare importanță ; ca atare, și activitatea lor trebuie să se ridice la nivelul cerințelor ce se pun în fața activiștilor de partid. Aparatul de stat central constituie un sprijin de nădejde al Comitetului Central al partidului și sîntem convinși că lucrătorii din ministere și instituțiile centrale vor face totul pentru a răspunde acestei mari încrederi. în această privință, este necesar ca și secțiile Comitetului nostru Central să a- corde mai multă atenție activității politice și ideologice, antrenării într-o măsură mai mare a activului de cadre care lu

crează în aparatul de stat, inclusiv în activitățile desfășurate pe plan central. Vom asigura, în felul acesta, condiții mai bune pentru ridicarea nivelului organelor noastre de partid din municipiu, sectoare, inclusiv pentru îmbunătățirea activității aparatului central. Secretariatul Comitetului Central va lua în cel mai scurt timp măsuri corespunzătoare pentru a înfăptui aceste măsuri.finind seama de problemele pe care le ridică continuu viața, de necesitatea de a dezbate periodic diferitele aspecte ale dezvoltării societății noastre, apreciem necesar ca să organizăm, cel Puțin anual, asemenea consfătuiri. în care să facem un larg schimb de experiență, mai bun chiar decît s-a făcut astăzf. în felul acesta, vom asigura o orientare unitară a activității în toate sectoarele; Totodată, va fi necesar să organizăm consfătuiri și pe sectoare — de planificare, aprovizionare, financiar, tehnic și altele — în care să se dezbată amănunțit problemele, să se generalizeze experiența, să se asigure o îndrumare și o orientare unitară. Această orientare, schimbul de experiență constituie o latură importantă a bunei conduceri, a ridicării nivelului general al activității noastre.Iată, în ce direcție consider că trebuie să orientăm activitatea noastră în vederea lichidării lipsurilor, a îmbunătățirii rapide a muncii. Avem în față sarcini de mare răspundere și este necesar să facem totul, să luăm toate măsurile, pentru ca ele să fie realizate în cele mai bune con- dițiuni. Dispunem de tot ce este necesar în vederea lichidării lipsurilor ce se mai manifestă încă în activitatea noastră, pentru a obține în cel mai scurt timp o îmbunătățire radicală, pentru a răspunde in condițiuni tot mai bune cerințelor puse de Comitetul Central al partidului. (Aplauze puternice).Avem cadre minunate, un larg activ de partid, puternice organizații de partid, un puternic aparat de stat cu care, dacă vom ști să acționăm cum trebuie, putem rezolva orice problemă. Avind asemenea forțe, putem spune că nu există problemă, oricît de complexă, pe care să nu o putem soluționa în mod corespunzător. Totul este să pornim cu fermitate, cu încredere în forțele proprii, hotăriți să facem totul pentru a corespunde sarcinilor încredințate de partid. (Aplauze puternice).Doresc să exprim convingerea conducerii de partid și de stat, a mea personal, că toți comuniștii, toți lucrătorii din aparatul de stat vor face totul pentru a-și îndeplini în cele mai bune condițiuni sarcinile de mare răspundere și de onoare ce le revin, aducindu-și contribuția tot mai însemnată, alături de toți oamenii muncii, de întregul popor, la înfăptuirea programului Congresului al X-lea, la ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice, prelungite).Să facem totul pentru a întîm- pina a 30-a aniversare a eliberării tării cu realizarea și depășirea planului pe acest an ISă luăm toate măsurile pentru a ne prezenta la Congresul al XI-lea din toamna acestui an, cu succese tot mai mari in toate domeniile, inclusiv in perfecționarea conducerii și în activitatea aparatului nostru de stat. (Aplauze puternice).Să avem permanent in vedere că succesele pe care le obținem în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate in România constituie o contribuție de mare însemnătate la cauza socialismului in lume, la afirmarea forțelor progresului și păcii și că, în felul acesta, ne îndeplinim atit îndatoririle naționale, cît și îndatoririle ce ne revin pe plan internațional. Să acționăm și în viitor, cu toată fermitatea, pentru a asigura dezvoltarea colaborării internaționale, pentru a înfăptui neabătut politica externă trasată de Congresul al X-lea, de colaborare cu toate statele, de pace în întreaga lume 1 (Aplauze puternice, prelungite).în încheiere, doresc să urez tuturor celor prezenți aici, tuturor comuniștilor, lucrătorilor din aparatul central, din întregul nostru aparat de stat, succese tot mai mari in îndeplinirea răspunderilor ce le revin față de partid și popor ! Multă sănătate și multă fericire !(Aplauze puternice, prelungite. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.". într-o atmosferă plină de însuflețire, cei prezenți ovaționează minute in șir pentru partid, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu).
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Mesaje de felicitare 
adresate președintelui României, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEALȘESCV Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTIExcelență,în numele poporului ți al guvernului Republicii Socialii :e a Uniunii Birmane și în numele meu personal, doresc să transmit Excelenței Voastre cele mai calde felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România de către Marea Adunare Națională.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că relațiile cordiale existente intre țările și popoarele noastre se voi dezvolta și întări în viitor, în interesul reciproc.Vă rog să acceptați, domnule președinte, cele mai sincere urări de sănătate și de succese continue. NE WINPreședintele Republicii Socialiste a Uniunii BirmaneExcelenței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU Președintele Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIExcelență. ,Cu prilejul învestirii dumneavoastră in funcția de Președinte al Republicii Socialiste România, îmi permit să vă transmit cele mai cordiale felicitări în numele întreprinderii aeronautice ger- mano-olandeze V.F.W.-Fokker.Doresc să exprim dorința că țelurile acordului-cadru de înființare a unei societăți mixte pentru producerea aeronavei cu reacție V.F.W. 614. semnat în prezența dumneavoastră la 29 iunie 1973 în orașul Bremen, vor putea fi realizate in curînd.Cu deosebită considerațiune, Dr. WERNER KNTEPER Președintele V.F.W.-Fokker Dusseldorf. Amsterdam. Bremen

Intensa activitate
pe ogoarele patriei

Toate resursele de apă
folosite la irigat

REZOLUȚIA
Consfătuirii activului de partid și de stat

din ministere și instituții centrale

L

în perioada 5—11 aprilie, regimul pluviometric s-a menținut deficitar. Au căzut ploi slabe în Moldova, Transilvania, Oltenia și in nord- vestul Munteniei. Cantitățile de apă au fost cuprinse între 1 și 10 litri pe metrul pătrat, această limită fiind depășită doar în Cimpia Olteniei podișul Tîrnavelor. în răgan, Dobrogea și in cea mai mare parte a zonelor vestice, precipitațiile nu au depășit un litru pe metru pătrat.Ținind seama de aceste condiții. mecanizatorii. țăranii cooperatori, specialiștii din agricultură și-au intensificat eforturile pentru grăbirea semănatului. însâmința- tul porumbului, cea mai importantă lucrare de sezon, a
SAPTĂMINA VIITOARE IN SALA FLOREASCA

Serile „Scînteii tineretului"
O manifestare inedită :
Campionii lumii, handboliștii tricolori, se întilnesc cu tinerii iubitori oi sportului din Capi

tală. Trei ore de sport și muzică, de surprize și... suspansuri.
Deci, peste citeva zile :

FESTIVALUL HANDBALULUI
In program citeva puncte de mare atracție : 
o Spectatorii întreabă - campionii mondiali 

răspund.
o Vă pricepeți la handbal ? Un concurs- 

blitz cu 3 000 de participanți - spectatorii din 
sală — ți un singur cițtigător ! Premiul - un 
trofeu prețios pe care și-l dorește oricare iu
bitor al handbalului !

o Partea muzical-artistică a programului are 
printre protagoniști „stele" ale scenei ți muzi
cii ușoare, suporteri infocați ai handbalului.

o O oră in compania orchestrei vocal-in-

formate din ae-

Biletele pentru Festivalul Handbalului organizat în cadrul „Serilor Scînteii Tineretului" se 
pot procura de la Comitetele U.T.C. de sector ale Capitalei. Vom reveni și cu alte amănunte. GH. FECIORU
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Opera Româna : TRAVIATA — 

ot* 19; Teatrul de Opereta ; MĂ
TUȘA MEA. FAUSTINA — ora 
19,30; Teatrul National' (Sa’a 
Mare) : UN FLUTURE PE LAM
PA — ora 19,30: (Sala Comedia) ; 
PRIZONIERUL DIN MANHATTAN
— ora 20; Teatrul „Lucia S-.urtlza
Bulandra" (Schitu Măgureanu» ; 
PYGMALION — ora 15: CHIȚI- 
MIA — ora 20: (Sala Studio* : 
NOILE SUFERINȚE ALE TTNA- 
RULVI „W- — ora 15; A XH-A 
NOAPTE — ora 20; Teatrul de 
Comedie : PREȘUL — ora 20;
Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : CEI ȘASE _ ora 19.30: 
(Sala Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ 
NEVESTE — ora 20: Teatrul
Mi? : VIAȚA E CA UN VAGON
— ora 19.30: Teatrul Giulesti :
SIMBĂTA LA VERITAS — ore> 
15 și 19,30: Teatrul Evreiesc de 
Stat : O SEARA VESELA - ora 
19.30: Teatrul „Ion Vasilescu" : 
REFLECTORUL REVISTEI — ora 
19.30: Teatrul ,.C. Tânase" (Sala 
Savoy) : PARDON.. SCUZAȚI... 
BONSOAR — ora 19,30; (Sala Vic
toria) : VINO SA NE VEZI DI- 
SEARA — ora 19.30: Teatrul „Ion 
Creangă" : DANSAȚI CU SALA
MANDRA — ora 10: Teatrul
Țăndărică" (Sala Victoria) ; ȘO

RICELUL SI PAPUSA _ ora 17: 
(Sala Academia) : PUNGUȚA CU 
DOT BANI — ora 17; Ansamblul 
.Rapsodia Română" : MELEA
GURI FERMECATE - ora 19.30; 
Ci-cul ..Globus" : ÎNTTLNIRE LA 
CIRC — orele 10 ți 19.30. 

fost realizat pe 3*9 300 ha. ceea ce reprezintă 25 la sută din suprafața rezervată acet- tei culturi in cooperativele a- frivole ți 20 la rată in întreprinderile agricole de stat.Folosind intreaga capacitate de lucru a mașinilor, mecanizatorii ți țăranii cooperatori din județul Mehedinți au semnat porumbul pe 85 la sută din suprafața planificată. iar cei din județul Dolj — pe «8 la sută. De asemenea, in județele Olt. Argeș. Brăila. Teleorman. Ialomița și Vilcea porumbul a fost semănat pe 43—50 la rată din suprafața prevăzută. In agricultura de stat cele mai bune rezultate au fost înregistrate de unitățile din județele Dolj ți Dîmbovița
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Ooera Română : MOTANUL ÎN
CĂLȚAT — ora 11; VAPAIA — 
ora 19: Teatrul de Operetă : VÎNT 
DE LIBERTATE — ora 10 30; 
CONTESA MARITZA — ora 19.30; 
Teatrul National (Sala Mare) : 
zodia ■Aurului — ora îo.so; 
FURTUNA — ora 19.30: TREI 
FRAȚI GEMENI VENEȚIENI —
— ora 1S.S0: DONA DIANA
_ ora 20: Teatrul ..Lucia Sturdza 
Bulandra- (Schitu Măgureanu) : 
INTRE NOI DOI N-A FOST DF- 
CtT TĂCERE — ora 15; CASA 
DE MODE — ora 20: (Safa Stu
dio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
TIN ARULUI . W- — ora 15: VA
LENTIN SI VALENTINA — ora 
20: Teatrul de Comedie : O
NOAPTE FURTUNOASA — ora 
10: VOLPONE — ora 20: Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magherul : 
BUNA SEARA, DOMNULE WILDE
— ora 10: HOTELUL ASTENICI
LOR — ora 15 S0: PARADISUL — 
ora 19.30: (Sala Studio) : ORATO
RIU PENTRU DIMITRIE CANTE- 
MIR _ ora ÎO.SO: GAIȚELE _ 
ora 20: Teatru’. Mic : VIATA E 
CA UN VAGON _ ora 10.30: DRA
GOSTEA NOASTRĂ — ora 19.3a- 
Teatrul Ciulești : SCUFIȚA RO
ȘIE — ora 10: OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 15; 
COPACII MOR ÎN PICIOÂRE
(premieră) : — ora 19.30: Tea
trul Evreiesc de Stat t AU FOST 
ODATĂ UN BAIAT ȘI O FATĂ
— ora 11: Teatrul ..Ion Vasiles- 
eu“ : EU SÎNT TATĂL COPIILOR
— ora 19.30: Teatrul ,.C. Tânase" 
(Sala Savoy) : PARDON .. SCU

• Excelenței SaleNICOLAE CEAUȘESCU Presediatele Republicii Socialisto Roaiuia
Permiteți-mi să vă adresez caldele mele tebotâr. cu ocar.a 

alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste 
Romania.

Vă rog să primiți. Excelență, urările mele sincere de sănătate 
șl fericire personală. HAMFNGKV BrWONO Vicepreședinte al Republicii lădoaeziaExcelenței Sale domnul NICOLAE CEAUȘESCU Președintele Republicii Socialiste România BUCUREȘTIAm fost deosebit de fericit să aflu că in Republica Soăahită România a fost instituită funcția de Președinte al Republicii.Cu ocazia alegerii in această supremă ți prestigioasă funcție vă adresez cele mai călduroase felicitări ți urări de reușită deplină în noile și înaltele responsabilități pe care le aveți m tara dumneavoastră.Cu înaltă considerație, General de Divizie GABRIEL RAMANANTBOA Șeful Guvernului Republicii MalgaseMinistrul afacerilor externe al Suediei. SVEN ANDERSSOX a rugat, prin intermediul unei telegrame, pe ministrul afacerilor externe. George Macovescu. să transmită președintelui Răpuși.- cii Socialiste România. NICOLAE CEAUȘESCU. felicitări sincere din partea sa și a guvernului suedez.Domnului NICOLAE CEAUȘESCU Președintele Republicii Socialiste România BUCUREȘTIVă transmit deosebitele mele felicitări ți calde urâr. pe. alegerea dumneavoastră in funcția de președinte al repus.......ERMANNO PEDRANA director general adjunct al Flat

care au semănat Î3 ți respectiv 39 la sută din suprafețele planificate.
★In județul Timiș. in care o bună parte din terenurile arabile sint străbătute de riuri ți canale, au fost pregătite pentru irigații, prin diferite sisteme hidrotehnice, peste Ti 000 ba de semănături ți plantații.mai livezi aintânături țiLa Periam, de pildă.mult de «00 ha de udaie cu ajutorai

în prob* de producție

MICROSISTEMULCinci ani de activitate continuă — peste 100 000 de hectare din cea mai mănoasă cim- pie a țării amenajată pentru irigații, lată asociată virsta Șantierului național al tineretului Terasa Brăilei și bilanțul

strumentală condusă do compozitorul și diri
jorul Horia MocuIsscuT Prezentator : Gioni 
Dumitri u.

o Vor cînta : Mihai Constantinescu, Olimpia 
Panciu ți Aurelian Andreescu.

o Momente vesele : Horia 
o O demonstrație sportivă 

zitate :
Un meci intre două echipe

tualii ți foștii campioni ai lumii. Nu vor lipsi 
golgeterii campionatelor mondiale Gheorghe 
Gruia și Ștefan Birtalan.

țorbănescu. 
de mare virtuo

ZAȚI... BONSOAR — ora 19.30; 
(Sala Victoria) : VINO SA NE 
VEZI DTSEARĂ — ora 19.30: Tea
trul ,,lon Creangă" : SCUFIȚA CU 
TREI IEZI — ora 10: TRAGEDIA 
GREACĂ —- spectacol-iecție — ora 
18: OMUL INVIZIBIL _ ora 
19.30: Teatrul ..Țăndărică" (Sala 
Victoria) : ȘORICELUL ȘI PĂ
PUȘA — ora li; (Sala Acade
mia) : PUNGUȚA CU DOI BANI 
— ora 11:
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PROGRAMUL I
».M _ De Ia Alfa la Omega. 

Enciclopedie pentru școlari: 9.30
— Film serial: Eneida; 10.15 —
Bucureștiul necunoscut Vila cu 
clopoței: ie.30 — Telecinemateca. 
Reluare: 16.00 — Campionatele in
ternaționale de gimnastici ale 
României — exerciții liber alese; 
17.3a — Telex: 17.35 — Caleidos
cop cultural-artistic: 17,55 — Din 
Urile socialiste: 18.0» — Familia. 
Anul mondial al populației; 18.35
— Jazz la Sibiu: 19.00 — Bună
seara, vacanțâ ! Aventurile lui 
Gulliver: 19.20 — 1001 de sari ;
19.30 — Telejurnal: 20.00 — Cin- 
tecul săptlmfciii: PENTRU ALE 
NOASTRE DRAGI CULORI. Mu
zica A Winkler ; 20.05 — Tele- 
enciclopedia ; 20.45 — Film serial : 

sistem de irigații alimentat din apa Mureșului. In lung ce alte 125 ha ale unitățiler de stat și cooperatiste din această localitate isi potelevc setea de apă din canalele bazinului hidrografic din _ a- ceastă parte a Banatului.La Lovrin. însemnate suprafețe cultivate cu plante de nutreț ți eu legume sini irigate cu ajutorul surselec locale de apă. Coeperatecu din Chizătău ți Gruni an forat mai multe fiatiai. rre- indu-și astfel surse de apă pentru IM ha cultivate ca Ineernă ți cartofi timpurii.în vederea falasirii eu maximum de efieacitaie a agregatelor de irigări, peste IN de cooperatori din județ au fost instruiți ca mesepam piști ți udă tori, măsură car» a asigurat de pe acum utilizare» unor instalații de nda- r» la mai malte schimburi.
9 9 VALEA CINEPII"m uncii celor ce au imbricat uniforma albastră de brigadieri.Ei- au coborit firma șantierului de citeva luni, cei mai mulți participind la activități pe alte șantiere, dar cei care au rămas și în primăvara acestui an și-au intensificat eforturile reușind să aducă in stadiu de probe microsistemul „Valea Cinepir* cu aproape o lună și jumătate inainte de termen. Au lucrat zi și noapte. Trei sâptămini draglinele. autoscreperele și screperele nu s-au oprit. Au fost montate conducte în lungime de aproape 100 km. canalele au fost da- late aproape in același timp cu execuția, au fost realizate rețele electrice, a fost refăcut stratul arabil în vederea cultivării scoase agricol. Pe 7 312 hectare Dunării va fi pompată Ia rădăcina plantelor, făcindu-se posibilă — chiar și in condițiile acestui an secetos — obținerea unor sporite recolte de porumb. legume, furaje, sfeclă si floarea soarelui. Unitățile agricole beneficiare — cele din Ti- chilești, Gropeni, Traian și Stațiunea experimentală Brăila — au ți început irigarea culturilor. peste 80 la sută din motopompiști și ceilalți lucrători din sectorul al sistemului struiți prin funcționat pe

și a acelor suprafețe jemporar din circuitul apa

de deservire fiind tineri in- cursurile ce au perioada iernii.

COLUMBO — Macbeth 73; 22.20 
Telejurnal ; 22.30 — Carusel — 
muzică ușoară. 23,10 Gala UNICEF.
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PROGRAMUL I
8,30 — Gimnastica pentru toți ' 

8.40 —. Cravatele roșii; 9.35 —
Film serial: Comoara din 13 case 
— episodul XI: 10.00 — Viata sa
tului: 11,15 — Ce știm și ce nu 
știm despre...: 11.45 — Bucuriile 
muzicii: 12.30 — De strajă pa
triei : 13,00 —- Album duminical ; 
15.00 — Magazin sportiv. Rugbi : 
România—Polonia — în cadrul 
Cupei Națiunilor; 14.30 — Baladă 
pentru acest pâmînt. Coloane in 
amiază; 18,45 ~ Film serial: E- 
NEIDA — ultimul episod: 17.40 — 
Cin tare patriei — concurs coral 
interjudețean; 19.00 — Lumea co
piilor: Bănuțul de aur; 19.30 —
Telejurnal — sâptâmîna politică 
internă și internațională In ima
gini: 20.00 — Reportajul săptâmî- 
nii : Focul invizibil; 20,20 — Pu
blicitate: 20.25 — Film artistic : 
ASTA SEARĂ DANSĂM ÎN FA
MILIE — premieră TV: >2.10 _
Telejurnal: 22.20 — Duminica spor
tivă.

PROGRAMUL n
10.00—11.45 — Matineu simfonic. 

Orchestra Filarmonicii de Stat 
..George Enescu": 20.00 — Film 
serial pentru copii: GEORGE — 
episodul: Ciinele care nu vrea să 
stea jos; 20.25 — De pe scenele 
lirice ale țârii: selecțiuni din o- 
pera „Pescuitorii de perle" de 
Bizet: 20,55 — Film serial: CO
LUMBO.

Î-. prezența to văr i șu! u i 
Nicolae Ceaușescu secretarul 
general al Partidului Comunist 
Ro~ăr_ președm’.ele Republic; ! 
Socialiste România, a avut loc. 
in eua de U aprilie 1974. Con
sfătuirea activului de partid ți 
ie atat i; nunlitere ți mstitu-

Comfituirea. care a reunit 
peste 3 IM ce partiapanți — 
membru rw.'-'iv de condu
cere. ai comiteteisr de partid ți 
b.-'ourîior ' rga •. jafi.Cor de bază 
din muuMere și instituțiile 
centrale, reprezentanți a: cop- 
•riî.ler și -W we.or oamenilor* 
munci si ai ec gamzatiilor de 
nar'-.d <fcn ren'.rale *: întreprin
deri. amvsșu de parttd f: de 
stat ai «ga- M -or ce maaâ 
fi bofter.; — a exanunat act-.- 
vttatea destaiuraiă ce mm J*. ere 
fi mmtuțnle centrale pentru 
a pi. tarea u> ■■ a a a horâmr .!cr 
Co.ngreăulia al X-5oa fi Con- 
f»— >2*
Im ci* «Rtr-
cA ale o.->*-e-2c coCer^ve de 
cc-djcere f
de partid dm >-e»'e trjtrtuxnpentru inttptmrpe atmburn.oc v țarcmior tare 5e revîr. din hotârirme ce pemd ț. Sa*îe t*- rfl. *■ prp*ră*al *e Mor-re a Moetbc: lec .aLr.a mu-nlateral eer.'p.tț'e de aeee.erar« a dezvoltăm! -e șt aocua_e aDe la taaiia trX~iă a Cae- rfătutr»’- parr.etpantn la dezbatem. dtr.d g>< sentimentelor care ansad tep eoastmiftii. întregul joatru ponor, au reafirmat declina adezitme fi profunda sa-.«facție ta*ă de alegerea de către cel mai Înalt for al tar.;, ea expresie a voinței unanime a întreg.! napuni. a tdve- râfului Xieoîae Ceeafeivu personalitatea cea mai proem-.r.en- tă a partidului fi poporului nostru mCitant de frunte al nrFțdrk eatnuniste fi muncito- -ef: internaționale, ea primul Președinte al Republicii Sociabile România.Acest act istor.e constituie o peraneeftere a activității neobosite. pusă în slujba poporului. desfășurată de către tovarâțul Nicolae Ceaușescu. a contribuție: inestimabile aduse Ia făurirea ți der.pl'area societății socialiste in țara noastră. la promovarea unui spirit nou. dinamic, in intreaga viață socială, politică și economică. la afirmarea tot mai puternică a României în viața internaționali. O dovadă strălucita a nrețuirii și stimei deosebite de care se bucură in rir.dtmile comuniftilor. ale tu- torer oammitor munmi a ud- lății indestructibile a întregului popor in jurul pamdulm. a se-retarului tău general. *întreaga desfășurare a consfătuiri:. dezbaterile care au avut loc în cadrul ei au pus in evidentă coniervența neabătută cu care se aplică in viață hotărî rile Congreselor al IX-Iea și a! X-lea și ale Conferințelor naționale ale partidului privind perfecționarea organizării și conducerii vieții politice, economice și sociale, in concordanță cu cerințele edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, ale progresului vieții materiale ți spirituale a poporului nostru, eficiența ansamblului măsurilor politico- organizatorice și legislative a- doptate in acești ani din inițiativa conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Succesele dobîndite sint o puternică demonstrație a justeței liniei generale politice, niar- xist-leniniste, a partidului nostru, a faptului că Partidul Comunist Român aplică în mod creator legitățile generale ale dezvoltării sociale la condițiile concrete ale țării noastre.Consfătuirea a constituit o nouă expresie a practicii profund democratice a conducerii partidului nostru de a promova cu oonsecvență dialogul viu cu comuniștii, cu activul de partid și de stat, cu întregul popor pentru a asigura participarea efectivă a maselor la elaborarea și traducerea in fapt a politicii de edifieare a noii societăți, la stabilirea măsurilor necesare în vederea perfecționării neîncetate a muncii in toate sectoarele de activitate.Desfășurată intr-o atmosferă de lucru, Consfătuirea a prilejuit o analiză exigentă a activității ministerelor ți instituțiilor central», un larg schimb de opinii ți de experiență asupra stilului ți metodelor de muncă ale organelor colectiv» de conducere ți organizațiilor de partid din aceste instituții.Vorbitorii au analizat multiple aspecte ale procesului de perfecționare a organizării ți conducerii activității in toate domeniile construcției socialul», reliefind rolul său esențial in îmbunătățirea activității ministerelor ți altor organe centrale în direcția înfăptuirii programului de înflorire econo- mico-socialâ a patriei. în centrul dezbaterilor au stat, de asemenea, problemele legate de creșterea rolului conducător al Organelor ți organizațiilor de partid în intreaga activitate, ir. concentrarea tuturor forțelor ți valorificarea întregului potențial uman și material în slujba realizării la un nivel calitativ
superior a sarcinilor puie de 

către partid in fața ipera'-.-i de stat, a ministerelor ș: celorlalte orgar.» centrale.Dezbaterile an scos In evidență realizările remarcabile obținute de oamen.: muncit in îndeplinirea planului pe acest an. precum ț; pe primii trei ani ai cincinalului, avintul cu care muncitorii, inginer.', tehnicienii din toate sectoarele producției materiale acționează pentru tndepiuiiraa angajamentelor de a rea. za ci:..:- nalul înainte de termen. Ele au relevat contnbu*.ca de mare maemnă'a;» pe care aparatul nostru de stat, minutarele, celelalte organe centrale o aduc ia organizarea ir.treg.; activități dei.nlăp-.uire  a botărmlor de partid. a legilor țârii. Pe baza re- ndtatelor generala m Înfăptuirea planul ui cir.cmal s-a apreciat ca aparatul de stat iți îndeplinește in buc» condiții sarcinile mered nta .» parr.d »; popor.Totodatâ CfnaAtmzea a releva: neajuniurJe ce te mai fac asmute in ceea ce privește stihii si metodele de muncă, in or- garuaarM u conducerea activi- f.i e-..cer.:.:nd căi și metode prar..ce d- »...~„nare a forma- smulin și rutinei a practicilor bcrocratice. tăcrr.d propuneri concrete de îmbunătățire a mur.ru in toate compartimentele.Dir.d o înaltă apreciere analizei ample, aprofundate, făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu activității desfășurate de mi- nistere ți celelalte instituții central». Consfătuirea Ui însușește pe deplin ideile și măsurile de o deoiebră valoare principială ți practică, cuprinse în expunerea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. și se angajează să depună toate eforturile pentru aplicarea lor in viață, pentru a se face noi pași în direcția perfecționării organizării ți conducerii viețu noastre economice și sociale. ridicării activității ministerelor și instituțiilor centrale, a organelor ți organizațiilor de partid la nivelul exigențelor pus» in fața lor de conducerea partidului, de cerințele actuale ți de perspectivă ale dezvoltării societății românești.
I1. Pornind de la indicațiile secretarului general al partidului, in centrul întregii activități a ministerelor ți celorlalte instituții centrale vor sta înfăptuirea fermă a Obiectivelor fundamentale trasa.e de Congresul a? N-lee și de Conferința Națională. a programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, realizarea exemplară a planului pe 1974 ți a cincinalului inainte de termen.Organele colective de conducere. organele ți organizațiile de partid din ministere și instituțiile centrale au datoria să ia măsurile necesare pentru folosirea integrală a capacităților de producție, modernizarea produselor ți tehnologiilor de fabricație. creșterea ’productivității muncii ți imbunătățirea calității produselor, reducerea prețului de cost, ridicarea eficienței Întregii activități economice.Aparatul central de stat trebuie să realizeze o, mai bună planificare a întregii activități, in primul rind a activității economice, o corelare corespunzătoare a diferitelor capitole ale planului ți, mai cu seamă, să asigure baza tehnico-materială a înfăptuirii planurilor de dezvoltare economică și socială, pentru folosirea la maximum h tuturor resurselor materiale și umane de care dispunem.Trebuie să se treacă rapid la înfăptuirea programului de specializare și profilare, de tipizare atit în producție, cit și in proiectare, factor de mare importanță în dezvoltarea planificată. rațională și «ficientă a economiei naționaleVor fi luate în continuare măsuri susținute pentru îmbunătățirea organizării cercetării științifice, pentru orientarea a- cesteia in strînsă legătură cu cerințele planului de producție și, Îndeosebi, pentru aplicarea rapidă și pe scară largă a rezultatelor cercetării în vederea ridicării nivelului tehnic - *1 producției.Participanții Ia consfătuire consideră că o atenție deosebită trebuie acordată realizării programului de investiții, scurtării duratelor de execuție și de punere in funcțiun». de atingere a parametrilor proiectați la noile capacități de producție, asigurării forței de muncă calificate necesare exploatării in bune condițiuni a acestora. Conducerile ministerelor. centralelor ți întreprinderilor vor acționa cu cea mai înaltă responsabilitate in angajarea mijloacelor materiale ți financiara ale societății, pentru gospodărirea cit mai rațională a fiecărui leu.Este necesar să se instaureze în toate domeniile de activitate o disciplină ți ordine depline in folosirea fondurilor, asigu- rindu-se utilizarea acestora in conformitate cu programul de dezvoltare generală a țării, să se pună capăt risipei sub orie» formă.In condițiile dezvoltării puternice a relațiilor internaționale ale țării noastre, se impune intensificarea întregii activități de export, ca fiecare minister să aibă o concepție clară și de perspectivă in acest domeniu, care să-i permită să orienteze din timp producția in concordanță cu cererile pieței externe, 

ale valorificării superioare a resurselor noastre naționale.Relevmd răspunderea ce revine ministerelor in dezvoltarea relațiilor economice internaționale. consfătuirea consideră că activul de partid și de stat. Întregul aparat central trebuie sa acorde toată atenția îndeplinirii exemplare a sarcinilor de export, asigurării unei largi cooperări internaționale — factor determinant pentru dezvoltarea cu succes, in ritm înalt, a țării noastre, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului.2. Consfătuirea relevă că înfăptuirea marilor obiective trac sate de partid impune măsuri ferme pentru perfecționarea conducerii activității, de îmbunătățire a metodelor și stilului de muncă in toate sectoarele. Hotăritor pentru înfăptuirea programului partidului de dezvoltare economică și socială a țării este în momentul de față asigurarea unei conduceri științifice la toate nivelurile, organizarea temeinică a muncii, repartizarea judicioasă a forțelor, activitatea practică a fiecăruia.Pornind de la aceasta, reprezentanții ministerelor ți instituțiilor centrale se angajează să ia toate măsurile organizatorice pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii in vederea aplicării in viață a ho- târirilor de partid și de stat, a propriilor hotăriri. în acest scop, se va întări munca de îndrumare ți ajutor concret al unităților economico-sociale. de exercitare a unui control concret și operativ, eficient șt calificat, car» să ajute la soluționarea efectivă a problemelor la fața locului, să asigure înlăturarea neajunsurilor, a oricăror abateri de la normele legale.Se va aplica, de asemenea, cu mai multă consecvență principiul muncii și conducerii colective, pentru a se asigura dezbaterea tuturor problemelor și luarea în comun a hotăriri- lor in cadrul organismelor de conducere colectivă, chemate sâ acționeze intr-un stil propriu muncii de partid. Concomitent se va acționa pentru întărirea răspunderii personale a fiecăruia în fața organelor colective de conducere în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate.
II1. Pornind de la faptul că in etapa actuală de dezvoltare a societății noastre rolul statului devine tot mai important în organizarea și conducerea întregii activități, in realizarea cu succes a programului de ridicare a tării Ia un grad mai inalt de civilizație materială și spirituală, consfătuirea subliniază necesitatea perfecționării muncii tuturor ministerelor ți instituțiilor centrale, a Întregului aoarat de stat. Toți lucrătorii din aparatul de stat trebuie să înțeleagă misiunea lor de a sluji cu devotament ți simț de răspundere poporul, că trebuie să servească permanent interesele societății, ale națiunii noastre socialiste, că răspund permanent pentru activitatea lor în fața poporului. în același timp, în spiritul principiilor democrației noastre socialiste, vor fi atrase la conducerea treburilor obștești masele de oameni ai muncii.2. Participantii la consfătuire vor milita pentru așezarea întregii organizări și ' activități a statului pe baza legilor, aețio- nînd pentru eliminarea excesului de acte normative și pentru simplificarea acestora.Se va acționa, de asemenea, pentru perfecționarea în continuare a anaratului de stat, in vederea înlăturării unor paralelisme. atit în cadrul aceluiași minister, cit și între ministere și alte organe centrale, pentru precizarea mai clară a atribuțiilor și răspunderilor pe toate treptele.O atenție deosebită se va a- corda îmbunătățirii muncii a- naratului, reducerii acestuia și folosirii raționale a specialiștilor, în primul rind. în sectoarele tehnice, de cercetare și proiectare. întăririi spiritului de răspundere în înfăptuirea sarcinilor. combaterii și înlăturării oricăror manifestări de rutină, inerție ți birocratism.3. Ridicarea nivelului general al activității de conducere în diferite sectoare ale vieții de stat impune o atenție sporită față de calitățile moral-politice și pregătirea profesională a cadrelor. în acest ser.», consfătuirea consideră că reciclarea ți rotirea periodică a cadrelor, trecerea lor in activitatea productivă este obligatorie și folositoare nu numai pentru acestea, dar și pentru imbunătățirea activității de conducere a ministerelor. instituțiilor centrale, a tuturor organelor de itat.
III1. Pornind de la faptul că întreaga activitate se desfășoară sub conducerea partidului, forța politică conducătoare a societății noastre, consfătuirea subliniază necesitatea creșterii rolului organelor și organizațiilor de partid din ministere și celelalte inatituții centrale in viața a- ceitora. Toți membrii de partid, atit cei din conducerea instituțiilor, cil și ceilalți lucrători din aparatul de stat, trebuie să prezinte dări de seamă în fața organelor de partid asupra modului in care aplică hotăririle de partid, legile statului.2. Reprezentanții organizațiilor

de partid prezenți la consfătuire se angajează să acționeze consecvent pentru a crește rolul organizațiilor de partid in viața ministerelor, a tuturor instituțiilor centrale, pentru ca acestea să aducă o mai mare contribuție la perfecționarea activității. să se manifeste ca forță dinamică în lupta împotriva birocratismului, a risipei, a tuturor neajunsurilor, pentru îndeplinirea fermă a hotărîrilor de partid și de stat. Problemele de bază ale activității ministerelor vor fi dezbătute cu toată răspunderea ți cu spirit de exigență de organizațiile de partid.O preocupare majoră a tuturor organelor ți organizațiilor de partid o va constitui desfășurarea unei activități permanente pentru dezvoltarea în fiecare colectiv a unei atmosfere de exigență ți responsabilitate în muncă, de combativitate revoluționară fațâ de lipsuri, de orice manifestare de auto- mulțumire. Fiecare organizație de partid va contribui cu toate puterile la sporirea rolului de forță conducătoare a partidului, toți comuniștii, indiferent de atribuții ți loc de muncă, vor acționa pentru îmbunătățirea întregii activități in instituția în care îți desfășoară munca.3. O deosebită atenție se va acorda ridicării continue a nivelului de pregătire politico- ideologieă a cadrelor, a tuturor comuniștilor din aparatul central. Organizațiile de partid vor desfășura o rriai susținută activitate pentru dezvoltarea simțului de răspundere al tu- ’* turor cadrelor, pentru slujirea devotată a poporului, în așa fel. incit fiecare să acționeze ca un activist politic. să abordeze problemele activității concreteîn spiritul respectului neabătut față de legile țării. în spiritul normelor și principiilor eticii ți echității socialiste.Toate cadrele de conducere din ministere vor părticică efectiv la întreaga viață politică, organizatorică, ideologică a partidului, nu numai în cadrul ministerului, ci ți în intreorin- deri industriale. în agricultură, în instituții de cultură și învă- țămint. pretutindeni unde cere partidul.4. Consfătuirea îți însușește propunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a se organiza, cel puțin o dată pe an. consfătuiri cu activul de partid și de stat, din ministere ți instituțiile centrale, pentru dezbaterea problemelor pe care 1» ridică viața, dezvoltarea societății noastre ți efectuarea unui larg schimb de experiență, în vederea asigurării unei orientări unitare a activității in toate domeniile, precum și consfătuiri pe ramuri de activitate, in care să se anab’eze amănunțit problemele din sectoarele respective. să se generalize** experiența nozitivă, să se asigure o îndrumare ți o orien- tare unitară a acestora.Tn nunei» comuniștilor, al tuturor lucrătorilor din ministere țt celelalte instit.u+ii centrale, d’n întreg”) gpșra.t de sfat, consfătuirea isi exprimă deplina adenine si aprohare f=tă d® oolitica externă activă, dinamică, promovata de partidul și statul nostru, de secretarul pe^pral ai nsrtidu’ui. nre- sedinfe’e Renubl’di Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie frățească cu toate țările socialiste, pentru extinderea colaborării cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, pentru asigurarea păcii și cooperării intre , popoare, pentru o lume mai bună și mai dreaptă. Consfătuirea relevă cu satisfacție că succesele obținute de poporul român în toate domeniile de activitate, politica ■ internă .și externă promovată cu consecvență de partidul nostru.- marele prestigiu internațional de rare se bucură secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, au făcut ca țara noastră să ocupe un loc demn în riadul națiunilor lumii, să crească tot mai mult numărul prietenilor ei pe toate meridianele globului.
★Consfătuirea activului de partid ți de stat din ministere și instituții centrale cheamă comuniștii, pe toți oamenii muncii ca. dind dovadă de un inalt patriotism, să depună toate eforturile pentru înfăptuirea programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru accelerarea progresului economic și social al patriei, pentru realizarea actualului plan cincinal înainte de termen.Participanții la consfătuire asigură conducerea partidului și a statului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că toți lucrătorii ministerelor ți instituțiilor centrale, din toate unitățile economice și social-cultural*. vor munci cu entuziasm și abnegație pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an. pentru a întîmpina cu noi ți remarcabile succese cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă ți cel de-al XI- lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru ridicarea României pe trepte tot mai înalte de progres ți civilizație.
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Primire la Consiliul de MiniștriPrim-ministrul Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, vineri dimineața, pe secretarul pentru comerț al Statelor Unite ale Americii, Frederick Dent, care participă la lucrările primei sesiuni a Comisiei economice româno-americane, ce se desfășoară la București-In cursul întrevederii care a avut loc cu acest prilej, s-a relevat satisfacția față de evoluția ascendentă a relațiilor de colaborare dintre România si S.U.A., dorința comună de a găsi, cu prilejul lucrărilor comisiei. noi forme ți domenii de cooperare, de dezvoltare a schimburilor comerciale româr.o-

americane. in avantajul ambelor țâri.La primire au luat pane tovarășii Janos Faze ia«. vjpepn,- ntinistru al guverr.alu- ars- tratl com«*uîu5 tmen.or For. Pâ- țan. viceprim-ministm al guvernului. ministru! cocaert_F_. exterior ți cooperării ecTra-n.ce intemappnaii gt Ctcnejv Bogdan. ambasade r ti RnTăuei . ia Washington.Au fost de fată Jack Benner, subsecretar al Jofc:Arrr.:ta<e. «ssaeax ad.naei al secretaruici de stai. Leans Btrr- der„ asistent adj unt*. al «emeta- rulni șt consertulm- J- Hațry G Bames Jr_ a—.bawtorx S.U-Ă. ia București.'
Vizitele delegației

economice americaneLa București au început vineri dimineața, lucrările primei sesiuni a Comisiei economice româno-americane.Delegația română este condusă de Ion Pățan. viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior, iar delegația americană de Frederick Dent, secretarul pentru comerț al Statelor Unite ale Americii.Au fost de față Corneliu Bogdan. ambasadorul României la Washington, și Harry G. Barnes jr„ ambasadorul S.U.A. la București.în alocuțiunile rostite cu acest prilej, șefii celor două delegații eu evidențiat dorința părților de a acționa in continuare pentru amplificarea relațiilor bilaterale. folosind condițiile favorabile pe care le-au creat vizita în S.U.A. a președintelui Republicii Socialiste Româ

nia. Nicolae Ceausescu. f vîe- ta in România a ptepeJc—*>■. Statelor Unite ale Asnerch. Richard Nixon.Lucrările sesiemt. rare se desfășoară pe grupe de .acra, ea®- t'.nuă.
în.cursei zilei de vine'derick Der.t a m* L*-*r»-edem cu Mihai- Fîcresca. m-ms-rul industriei rismtee. V-jgtl Aera-strucțiilor de magini-aoelte sv electrotehnicul. F loan 3- gian Butoi, adjunct al —. r-irtriu industriei coaetrucțutor de rr-aț - grele.

♦Cu prilejul vizite sa> ta Roman.a. eta-ui pentru comerț al S.U.A. și actbesadorul acestei țări la Bocoregti au o- ferit un dineu.
» VINERI, președintele Marii Adunări Naționale, Miron Con- stantinescu, a primit pe Pio Carlo Terenzio, secretarul general al Uniunii interparlamentare. Cu această ocazie, au fast discutate unele aspecte legate de organizarea in țara noastră a lucrărilor sesiunii de primăvară a Uniunii interparlamentare, manifestare ce va avea loc Ia București, intre 15—20 aprilie a.c.A participat președintele Grupului român al Uniunii interparlamentare, Corneliu Mănescu.• DELEGAȚIA Comitetului de Eliberare al Organizației U- nității Africane, condusă de ministrul de externe somalez O- mar Arteh Ghalib, președintele in exercițiu al comitetului, care a făcut o vizită in țara noastră, a părăsit, vineri după a- miază, Capitala.La plecare, delegația a fost salutată de Nicolae Ghenea. adjunct al ministrului afacerilor externe. Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. Ștefan Pavel, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., Sanda Rangheț, secretar al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii. loan Botar, membru in consiliul de conducere al Ligii române de prietenie cu popoarele din A- sia și Africa.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice ai unor țări africane acreditați la București.

★în timpul vizitei, delegația a avut întilniri cu conducerile Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa și

Comitetului Naț-.cnaî pentru A- părarea Pârii. De aseme-ea. oaspeți: au vizitat dteva carue- re ale Capitalei.• INTRE 1—10 APHTLIE. • delegație a Consilmlm Na*wal al Femeilor din Republica Socialistă România, condusă de tovarășa Suzaaa Gâdea. preaeduita Consiliului, a făcu: o vizrt» fes Filipine.In curau! vizitei, delegația a fost primită de pregedmt+.e Republicii Filipine, Ferdinand Marcos, și soția sa. Imelda Marcos. Cu acest prilej, tovarășa Suzana Gâdea a transmis pre- ședir.tehr. Marcos F sopei «ale un mesaj de salut din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei Elena Ceaușescu.Mulțumind pentru mesajul a- dresat. - președintele Ferdinand Marcos și Imelda Marcos au transmis președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și tovarășei Elena Ceaușescu, calde salutări, cele mai bune urări de sănătate și noi succese in activitatea in- chinată prosperității poporului român, păcii și cooperării internaționale.• CU PRILEJUL Zilei cosmonautului, vineri la prinz s-a inaugurat, la Muzeul de istorie a tehnicii ;,Prof. D. Leonida-* din București, o expoziție de fotografii intitulată „Cucerirea spațiului cosmic-*- Exponatele au fost donate de Academia de științe a U.R.S.S.La vernisaj au luat parte ing.
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ANUNȚ
Se găsește, în toate chioșcurile de difuzare a presei, 

nr. 3 al revistei TRANSILVANIA, cuprinzind, într-o supe
rioară execuție grafică, reproduceri color după tablouri 
din pictura națională și Universală, din colecțiile Muzeu
lui Bruckenthal, fotografii artistice semnate de Ion Miciea. 
Din cuprins : continuarea anchetei despre coordonatele de 
universalitate ale culturii românești, eseuri, poezii, proza, 
cronici politice, ideologice, economice, literare, rubricile 
permanente de studii, cultură, artă, știință, comentarea ac
tivității editoriale curente, revista revistelor, informații di
verse. Semnează : Vasile Netea, Carol Gollner, Cornel 
Irimie, Ion Pascadi, Mihai Nadin, Mircea Tomuș, Thomas 
Năgler, Titu Popescu, llie Guțon, G. Nistor ș.a.

în vede eoniruntăr toată săptămtna. ia Sra^ov. iar ieri, pe stadionul „23 August-, a susținut in compania echipei. Rapid, ultimul meci de antrenament. Feroviari: s-au dovedtt foarte buni parteneri de joc — ambițioși și responsabili — pu- nind destule probleme team-ului național. De altfel, scorul de e- galitate, 5—5 (2—1) — ca ia handbal — reflectă echilibrul luptei de pe teren.După mec: a avut loc o conferință de presă la care a participat președintele Federației de fotbal, tov. Mircea Angele»- cu, cei doi conducători ai iotului. Tudor Vasile. vicepreședinte al FJLF. ș: Florea Tânâsescu. secretar general al federației, precum și antrenorul Valentin Stănescu care a răspuns întrebărilor puse de ziariști. E a declarat că pentru ace**, tu s-au făcut pregătiri foarte tense și in meciul cu Ra; s-a observat o anume obos în orice caz n-a fost mulțumit de evoluția multora dintre jucători ir. acest meri, fapt pentru care a recurs la multe schimbări in formație deși intenționase să joace 99 de minute cu același unsprezece inițial: Iorguleseu — Anghelini. Antonescu. Sarnes. Cristache — Dudu Georgescu. Dinu. Iordănescu — Lucesca. Kun. Mareo, formație cu care va începe primul joc de la Sao Paulo. Au mai evolua*. Balact. în locul lui Dud: Georgescx Beldeami (Dimii. Troi (Marcul. Broșovschi (Iordănescu) Hajnal (Anghelitu). N.-au jucau deloc. Neagu și por bat ce obiective :șî propune na- uor.a'.a In acest turneu. V. Stă-J;va*

in-
P". QU

Asad sare fără pa Președintele Federație țat că biroul federal va azur.ra fiecare absență in parte, motivele ei. ți în cazul lipse: de răspundere fată de interesele echipei naționale, atitudinea de dezangajare a unor fotbaliști vi fi sever sancționate.
V. CABVLEA

• TUBNUUL INTERNATIONAL DE TENIS de Ia Meetr Caria a continuat ieri eu partidele sfertarilor de fi-’ ■aH *t» probei de simplu. Jueăterug rămân Hie Sistase l-a tartan eu ~—ș.X—» pe australianul John Alexander, ea- Lfîeinda-te astfel pentru Semifinal*.o ÎN CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI pe pe (beată (grupa A), care se ăeagâșaară la Helsinki, s-a iureș.strat o nonă surpriză de mari proporții : echipa Finlandei a reușit să învingă ■mori eu scorul de 5—2 <2—(. 2—». 1—2) reprezentanta CehasJevaciri, lidera de pisă acum a clasamentului.• IN FINALA PROBEI de dubiu mixt din cadrul campionatelor europene de tenis de masă de la Novi Sat cuplul sovietic Rud-

învins 21—16, Grofo- va—Orlowski (Cehoslovacia).• IN ZIUA A DOUA a turneului internațional de polo pe apă (rezervat echipelor de juniori), care se destășoară in piscina Diana-* din Sofia, selecționata României a intrecut formația Poloniei, pe care a invins-o cu scorul de 5—4 (1—2, 11—1. 2—1).O IN ZIUA A DOUA turneului internațional , fotbal pentru juniori de Cannes echipa Braziliei a vins cu scorul de 3—1 forma- , ția Ungariei prin punctele marcate de Santos (2) și Abao. Pentru maghiari a înscris Kiss. Echipa Italiei a intrecut cu 1—0 (I—0) select ționata României. calificîn- du-se pentru semifinale.

U» interior în care elementele arhitectonice din Renaștere au multe împrumuturi orientale : palatul prințului Dimitrie Cantemir de la C onstantinopol.— Vă. datorez un răspuns. Silit căpitanul de brigantini Miguel ți-î caut pe principele Cantemir !— Dar cine ești dumneata î-*Este cadrul 11®. turnanta nr. 1 din viitorul film realizat de rerizorul Gheorghe Vifanidis după un scenariu de Mihnea Gheorghiu. „Film care — ne spune autorul scenariului — din motive tehnice se împarte in două. „Cantemir** și „Mușchetarul român*-, și el va evoca istoria din punctul de vedere al actualității, dorind să ofere spectatorilor o acțiune in ritm alert. Am încercat satisfacerea acestor două condiții găsind in Gheorghe Vi- tanidis un colaborator ex- tțem de sensibil--.Regizorul Vitanidis ne declară la rindul său : „Filmul va fi aparent spectaculos in sensul că duelului cu lănci i-am preferat un duel al inteligenței. în secvența la care astăzi s-a dat primul tur de manivelă, filmul ur- mînd să fie gata încă in toamna acestui an. ați putut vedea pe interpreții rolurilor principale. Alexandru Repan (Dimitrie Cantemir), George Constantin (Marele Iurie Darie (Mihuț). noii Petruț (căpitanul der). în principalele feminine apar : Ioana și Irina Gărdescu iar intr-un rol episodic o actriță revine după o îndelungă absență Liliana Tomescu.Filmul a cărui acțiune începe cu prima domnie a lui Cantemir și se sfirșește cu bătălia de la Stănilești are ca operator pe vechiul meu colaborator Nicolae Girardi, ca regizori secunzi pe Florin Stănescu și pe Doina Atana- siu. ca scenograf pe Liviu Popa și va fi realizat la Casa de filme nr. 5“.— Atenție ! Motor î Cadrul 110 turnanta 2...
TUDOR STĂNESCU

PROGRAM COMPETRUGBI TY-a-nn de la ora 15. are toc pantda in- temațională din cadrul campionatului F.I R A. dintre echipele naționale ale României «i Pole- niei. Partida va C televizată inGIMNASTICA. In sala F.o- reasca din Capitală, are Ioc > XVTI-a ediție a campitx-ateior intemaționaie ale României la care particnpă sportivi din Bulgaria. Iugoslavia. Cehoslovacia. Elveția. R. D. Germană. Polonia. Ungaria. Italia. Uniunea Sovietică. R. F. Germania s România. Ari, de Ia ara 17. au loc exercițiile liber alese (masculi ndninl. iar mtme de la finalele pe aparate.CICLISM. Azi. de la pe soseaua de. centură are ioc in cadrul „Cupei tieî" cursa de con: ritea! pe 29 km iarce 12> km (șoseaua Bucureț-:- Hoîegti). Participă alergători din Bulgaria. Ungaria. Cehoslovacia ș; România.HANDBAL t în cadrul divi-

Ca

1 5! 1?” 
ora 11.ora 15,fed era

ca

r.e: A. in Capitală are loc azi. ■ de la ora 17.30 pe terenul Tine- re-.ulu:. partida din seria I dintre echipele feminine bucu- resiene. Confecția și I.E.F.S.CĂLĂRIE : Azi și miine în cadrul „Cupei Steaua-* are loc pe oaza hipică din Calea Piev- r,«_ deschiderea noului sezon de călărieJUDO. în sala Progresul din Capitală, au loc azi și miine intre: erile din cadrul campiona- tulu: municipal rezervat copiilorBASCHET. La Cluj, in sala -porturilor are loc in cadrul „Capei federației un turneu internațional. Iau parte reprezentativele României. Ungariei, R. F. Germania și echipa soviet.ă R.T.I. Minsk.SĂRITURI ÎN APA. La bazi- r.cl J23 August- din Capitală au loc campionatele republicane să ci teri lor in apă. Azi au le de la trambulină 1 m.. iar miine. trambulină >■ «. piatformâ fete. Concursul se desfășoară In fiecare zi de la oca •- Următoarele probe au loc
sai

ale loc de bă-

IȚION ALîn zilele de luni, marți și miercuri.FOTBAL. Pe stadionul Giu- lești, miine. de la ora Kj.’ărgToc meciul amical dintre Rapid, și F.C. Argeș. •'HOCHEI. Pe patinoarul „23 August" din Capitală se desfă- șoră partidele din cadrul turneului final al campionatului de juniori.ATLETISM. Azi și miine au loc pe Stadionul Tineretului. două concursuri : Cupa I Mai cu participarea sportivilor seniori și juniori din secțiile bucureștene și din provincie și campionatele . municipale ale. Centrului universitar București.' ACȚIUNI DE MASĂ. In cadrul „Cupei tineretului" .ediția de vară, etapa pe unit jți. în Capitală vor avea loc numeroase întreceri pe stadionul „Cutezătorii--. terenurile ' 'Colentina, I.C.A.B. Dîmbovița. Șe. '^eherâ- lă nr. 64. U.R.E.M.. I.C.E.M.-Sănătatea și » altele.» unde 4merii • din întreprinderi, instituții și școli vor .participa,., Lg., cpnț., cursurile organizate.

numeros public a martor, zilele trecute, la chiderea primei expoziții sonale. intitulată „Formă și culoare", a tinărului Constantin Vlad. Piesele expuse în localul Casei de cultură din Cimpina — .sculptură în lemn, ceramică, gresie și granit, în număr, de 38 de bucăți — ii prezintă pe autor, — Ta aproape 23 de ani ai săi. — ca pe o speranță a genului. Citeva lucrări — după cum spunea și muzeograful Octavian Onea în prezentarea făcută cu prilejul vernisajului — se ridică Ia un înalt nivel de măiestrie artistică („Mofturoasa", „Munteanca").Tinărul Constantin Vlad nu este un sculptor de meserie, dar o face cu pasiune încă de mic copil. La, șase .ani, jncepe ,,joa-, ca-*; ca Ia 13 ani să participe la expoziția regională a artiștilor amatori și la Bienala pe țară a amatorilor, de unde Muzeul de. artă naivă din Pitești i-a selecționat citeva lucrări.La 17 ani se angajează ca muncitor necalificat la Uzina „Poiana"-.Cimpina. Lucrează și acum în aceeași întreprindere, ca lăcătuș mecanic, urmează pursurile liceului seral (este in clasa a X-a) și în timpul liber, intr-un atelier oferit de casa de cultură, sculptează, in tăcere, îngîndurat, renurfțind repede la ceea luînd calm, o lucrare.-Poate va , .adevăratul ț.Peoca.mdatâ ^ste un tipăr ama-, for, ambițios, pe drumul afirmării.

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ ;TREI SCRIS OR I
PRODUCȚIE A CASEI DE FILME PA

ce nu-i place, rede nenumărate ori.deveni un artist în șens ai cuvintului.
ION TOMESCU

Thury Ștefan în doua 
ipostaze artisticeTinărul balerin Thury Ștefan— un exemplu de muncă ți măiestrie artistică — dovedește calități remarcabile pentru arta metaloplastiei. Execută piese in care ideea artistică este evident izvorită dintr-o temeinică și vastă cultură. Este lăudabilă inițiativa Teatrului satiric muzical „C. Tănase” de a prezen-- ta in foaierul sălii Victoria ci- teva din realizările artistului. Am reținut în mod deosebit „Zodia Cancerului", „Păun--, „Sonet", ..Contrast-', „Cu mine-*— expresii concludente ale trudei tinărului balerin, îndrăgostit în aceeași măsură ți de o a doua artă.

în următoarele trei zile, vremea va fi în general călduroasă, cu cerul variabil. Innourări mai accentuate sint posibile în sudul țării, unde, pe alocuri, se vor semnala ploi slabe. Vintul va sufla slab pină la moderat. Temperaturile minime vor avea valori între +4 și +14 grade, iar cele maxime intre >+14 și +24 grade.In București, vremea se menține călduroasă, cu cerul variabil. Se yor produce in- nourări favorabile ploii slabe; Temperaturile, din cursul nouții vor fi cuprinse intre +4 și +7 grade, iar cele maxime intre +18 și +22 grade.

SECRETE
TRU

si costume : arh. AURELIU IONESCU 
MARCEL ANGHELESCU, 

EMANOIL PETRUȚ, LĂZĂR VRABIE, MARGARETA POGONAT. F ilm realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București".

regia : VIRGIL CALOTESCU • imaginea : NICU STAN • muzica : LAURENȚIU PROFETA • decoruriscenariul: PLATON PARDĂU •
cu : CORNEL COMAN, MIRCEA ALBULESCU, NUCU PÂUNESCU, VIOLETA ANDREI, TOMA CARAGIU, IRINA GĂRDESCU,



SESIUNEA EXTRAORDINARĂ
A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Plenara Adunării Generale iși continuă dezbaterile de politică generală consacrată problemelor materiilor prime și dezvoltării.Ministrul de externe al Columbiei, Alfredo Vasquez Car- rizosa, a subliniat că, în ultimii ani, termenii schimburilor comerciale ale statelor în curs de dezvoltare s-au agravat continuu, iar statele Americii Latine sînt hotărite să pună capăt acestei situații, care le a- fectează progresul economic și social. Este imperativ, a ' spus vorbitorul, ca statele industrializate să se abțină de la supraîncărcarea prețurilor produselor exportate de țările în curs de dezvoltare cu diferite impozite și taxe. Columbia, a subliniat vorbitorul, șe pronunță pentru convocarea unei noi conferințe internaționale asupra problemelor economice, in scopul revizuirii organizării actuale a comerțului mondial și al punerii sale pe bazele unei mai largi participări a țărilor în curs de dezvoltare la progresul economic și tehnologic.Habib Chatti, ministrul de externe al Tunisiei, a arătat că asistența internațională pentru dezvoltare a înregistrat o foarte modestă creștere în ultimii ani, în ciuda sporirii considerabile a produsului național global al țărilor industrializate. Totodată, presiunile inflaționiste au fost transferate din statele dezvoltate în țările în curs de dezvoltare, iar criza monetară a provocat o agravare a situației economice a acestor țări. Subliniind imperativul a- doptării unor măsuri corective imediate, ministrul tunisia.! s-a pronunțat pentru' luarea in considerație a nevoilor cerințelor și intereselor vitale ale statelor în curs de dezvoltare, fapt care trebuie să se reflecte în mod corespunzător în deciziile ce se vor adopta.Milos Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afaceri externe al R.S.F.I., referindu-se la adoptarea unor soluții practice în domeniul lărgirii cooperării economice internaționale, a propus efectuarea unor schimbări structurale în sistemul relațiilor economice, care să asigure condiții accelerării procesului de industrializare a țări

lor în curs de dezvoltare și de modernizare a agriculturii lor, bazate pe deplina suveranitate asupra resurselor lor naturale. El a subliniat, de asemenea, necesitatea creării de condiții favorabile accesului pe piețele externe al produselor țărilor în curs de dezvoltare, la prețuri de natură să pună capăt transferului veniturilor lor spre statele industrializate. Aceasta necesită realizarea unui acord de menținere a unor raporturi elastice și, echitabile între prețurile materiilor prime și prețurile produselor industriale și ale bunurilor capitale. Vorbitorul a propus, de asemenea, a- doptare'a unor măsuri hotărite in domeniul finanțării, în scopul transpunerii in viață a obiectivelor strategiei internaționale a dezvoltării. „Este deosebit de important, a subliniat el, ca activitatea și funcționarea instituțiilor monetare și financiare să fie modificate și, totodată, să se asigure participarea deplină a țărilor în curs de dezvoltare atît la formularea politicii lor cit și la procesul de luare a hotărîrilor".Ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Andrei Gro- mîko, a apreciat că una dintre direcțiile principale ale rezolvării problemelor aflate pe agenda actualei sesiuni o constituie reașezarea consecventă a sistemului de relații economice internaționale, asupra căruia grevează povara trecutului. Din el trebuie lichidate definitiv rămășițele colonialismului și toate formele de inegalitate, a subliniat vorbitorul. Uniunea Sovietică a declarat el, este dispusă să participe la discutarea, atit bilaterală, cit și multilaterală a modalităților de lichidare a situației de criză din domeniul energeticii, pornind de la premisa că trebuie să. fie asigurate interesele tuturor statelor. „Ne pronunțăm cu fermitate împotriva practicii potrivit căreia statele mai puternice, ba- zindu-se pe superioritatea lor în ce privește nivelul de dezvoltare, să impună, practic, o colaborare inechitabilă țărilor mai puțin dezvoltate".

Totodată, el a arătat că este inadmisibil să se recurgă la pîrghiile economice pentru imixtiunea în treburile interne ale altor țări, pentru exercitarea de presiuni politice asupra lor.Remarcînd că principiul suveranității străbate ca un fir roșu toate discuțiile și dezbaterile de la O.N.U., atît politice, cît și economice, ministrul de externe sovietic a evidențiat că acest principiu presupune respectarea necondiționată a dreptului suveran al fiecărui stat de a dispune liber de resursele sale naturale. Acest principiu include, firește, dreptul la naționalizarea și instituirea controlului asupra activității capitalului străin, iar Uniunea Sovietică sprijină cererea țărilor in curs de dezvoltare ca toate acestea să nu rămînă numai pe hirtie, a spus A. Gromiko.Vorbitorul s-a pronunțat, totodată, pentru respectarea principiului inadmisibilității dobin- dirii de teritorii prin forță și a principiului respectării integrității teritoriale a tuturor statelor.
Ministrul afacerilor externe al României. George Ma- covescu, șeful delegației țării noastre la actuala sesiune extraordinară a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a avut întrevederi cu ministrul afacerilor externe al Canadei. Mitchel . Sharp, precum și cu ministrul de externe al Republicii Malgașe, Didier Rat- siraka. șefii delegațiilor celor două țări la sesiune.în cadrul convorbirilor s-a procedat la un schimb de vederi asupra evoluției pozitive a relațiilor bilaterale, fiind abordate de asemenea probleme internaționale de interes comun.

Orientul Apropiat
• încheierea convorbirilor la nivel înalt sovieto- 
siriene * Contacte ale secretarului de stat al 
S.U.A. în problema dezangajării forțelor in GolanLa Moscova au luat sfirșit convorbirile dintre Leonid Brejnev. secretar general al C.C. al P.C.U.S.. Nikolai Podgomii. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Alexei Ko- sighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. și Hafez Assad, președintele Republicii Arabe Siriene, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, transmite agenția TASS. în cadrul convorbirilor, o atenție deosebită a fost acordată situației din Orientul Apropiat, părțile reafirmîndu-și hotărirea de a depune și pe viitor eforturi pentru instaurarea unei păci durabile și juste in această zonă a lumii.A fost adoptată o declarație sovieto-siriană. care urmează să fie dată publicității.

neralul Hikmat Chehabi. purtătorul propunerilor siriene in problema dezangajării forțelor in Golan.

Pămintui și locuitorii săi -
un dosar complex

Secretarul de stat al S.U.A, Henry Kissinger, și-a continuat, vineri, contactele în vederea a- jungerii la un acord privind dezangajarea forțelor israeliene și siriene de pe înălțimile Golan.O primă întrevedere in acest sens a fost cea cu ministrul e- giptean al afacerilor externe. Ismail Fahmy. în cursul după- amiezii. secretarul Departamentului de Stat a conferit cu ge-
COLABORAREA

Dezvoltarea 
colaborării dintre 

P.C.R. șiU.C.I.Tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. s-a fatilnit, la 12 aprilie, cu tovarășul Stane Dolanț, secretarul Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I.în cadrul convorbirii, desfășurată intr-o atmosferă prietenească, deschisă, s-a efectuat un schimb de păreri privind probleme de interes reciproc, unele probleme internaționale actuale și dez- in continuare a cele douăvoltarea colaborării dintre partide.La convorbiri participat Vasile ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, și Vladislav Obradovici, șeful Secției de relații și legături internaționale a Prezidiului L.C.I.
au mai Șandru,

ECONOMICA
ROMANO-SIRIANA

Specîaliști români desfășoară o rodnică

Un copil născut astăzi 
va avea la vîrsta de 70 
ani 15 miliarde de se
meni, iar nepotul său... 
60 miliarde. Fiecare iși 
va afla locul lui sub Soa
re, iar necunoscutele 
Terrei vor rămîne din ce 
in ce mai puține in fața 
a tot mai multe minți 
cercetătoare.

• Ce arată statisticile

Conferința lărgită 
a C.C. al Frontului 
Patriei din VietnamSub președinția lui Ton Duc Thang. președintele R.D. Vietnam, președintele Prezidiului C.C. al Frontului Patriei din Vietnam, la Hanoi a avut loc, in zilele de 9—11 aprilie, o conferință lărgită a Comitetului Central al Frontului Patriei, transmite agenția V.N.A.Conferința a adoptat o rezoluție în care sînt salutate succesele obținute de combatanții din Sud, care luptă energic pentru a apăra zonele eliberate, precum și succesele combatanților din Nord în lichidarea sechelelor războiului. în refacerea și dezvoltarea economiei și a culturii.Totodată, rezoluția definește sarcinile actuale ale Frontului Patriei din Vietnam, între care un loc de frunte revine mobilizării maselor la consolidarea în toate domeniile a R.D. Vietnam, paralel cu concentrarea tuturor forțelor în lupta pentru aplicarea strictă a Acordului de la Paris privind Vietnamul. JAPONIA : Aproximativ 300 000 de locuitori ai capitalei nipo

ne au participat recent la un miting împotriva inflației.

activitate la Valea Eufratuluiîn zor. a Rakka. sin kilometri ii marolp Al Saura, < frat, un _ peste 30 de specialiști români desfă șoarâ. incepind ianuarie a_c_. o nici activitate studiu și proiectare id drenarea. i

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

• ÎNTRE 9 ȘI 11 APRILIE 1974, la Moscova a avut loc cea de-a doua ședință a consfătuirii conducătorilor organelor pentru prețuri din țările membre ale C.A.E.R. La ședință au luat parte delegații din țările membre ale C.A.E.R. Din Republica Socialistă România a participat o delegație condusă de tovarășul Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului de stat pentru prețuri.La ședință a fost convenit planul de activitate al consfătuirii pe anii 1974—1975 și a fost examinată, de asemenea, problema privind extinderea schimbului de informații dintre organele de prețuri din țările membre ale C.A.E.R.Ședința consfătuirii s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă și colaborare tovărășească.
Ambasadorul României 

la Helsinki primit de 
președintele 

P.C. Finlandez• AMBASADORUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA in Finlanda, Constantin Vlad, a fost primit de Aarne Saarinen, președintele Partidului Comunist Finlandez.Cu acest prilej, tovarășul Aarne Saarinen a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și succes in activitatea sa.In cadrul întrevederii, au fost abordate probleme privind dezvoltarea in continuare a relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Finlandez.• UN SCHIMB De NOTE intre reprezentanți ai R.S.F. Iugoslavia și Republicii Guineea-

Bissau și semnarea unui comunicat comun au consacrat hotă- rirea celor două țări de a stabili relații diplomatice la nivel de ambasadă — relatează, intr-o știre transmisă din Conakry, a- genția Taniug.• EXPERȚI AI R. D. GERMANE ȘI R. F. GERMANIA au incheiat la Bonn o nouă rundă de convorbiri in probleme privind legăturile prin poștă și telegraf. S-a convenit asupra con. tinuării discuțiilor în acest domeniu la 23 aprilie a.c., la Berlin.
• HENRI SIMONET, vicepreședinte al Comisiei C.E.E., consideră că Piața comună ar putea, in aproximativ 30 de ani, să nu mai depindă de petrol decît într-o măsură limitată, dacă „cei nouă" iși vor concentra eforturile in direcția creării unei economii energetice bazate pe energie nucleară și gaze naturale.

Verdictul ordinatorului• SAPTAMÎNALUL FRANCEZ „L’Express" relatează că, recent, experți ai O.E.C.D. (Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare) au introdus in ordinator date referitoare la politica statelor membre, o politică ce proclamă prioritatea acordată luptei impotriva inflației.Verdictul ordinatorului — arată revista citată — este extrem de clar, dar și extrem de îngrijorător : la finele anului 1974, pentru ansamblul țărilor membre, ritmul creșterii anuale a prețurilor va fi de ordinul a 20 Ia sută și tot atunci va începe un proces de recesiune economică.• ÎN CURSUL LUNII MARTIE, șomajul cuprindea circa 2,6 la sută din populația activă a R.F. Germania, atingind un număr de circa 600 000 de persoane. Cei mai mulți șomeri înregistrează sectoarele construcțiilor de locuințe, metalur-----------------------------------------— gia și comerțul.
Enigma rocilor de la JosephineCițiva profesori de la Universitatea Cornell din S.U.A. au anunțat, la întrunirea Uniunii geofizicienilor americani, că au descoperit roci care ar putea proveni din centrul topit al Pă- mintului sau din straturi apropiate. Rocile, care conțin fier, nichel și granat au fost culese dintr-o mică depresiune denumită Josephine, din munții Klamath, statul Oregon. Această depresiune, avind o lățime de circa două mile, cercetată la sfirșitul deceniului trecut de căutătorii de aur, este singura din lume care conține minereul denumit Josephine, după numele depresiunii. Pină in prezent, minereul era colectat doar din curiozitate, pentru proprietățile și compoziția lui chimică deosebite. Grupul de cercetători ai Universității Corneli afirmă că, după studierea acestui minereu, au ajuns la concluzia că el s-a putut forma numai la presiunea și temperatura de la cel puțin 2 000 de mile adincime. Cum a fost el transportat de la o asemenea adincime la suprafața planetei — este o enigmă. Unii afirmă că aceasta s-ar fi putut intimpla in procesul de mișcare a continentelor.Dacă se va afla compoziția stratului Pămintului din care provine acest minereu, se va face un pas semnificativ în studierea originii Pămintului și a evoluției lui, îndeosebi în ce privește mișcarea continentelor — afirmă oamenii de știință americani.

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

ționale de hrană, invită la căutări și cercetări științifice intensificate pentru diversificarea resurselor de tot felul, in scopul asigurării hranei pentru toți in secolul acesta și următorul. Cifrele sună clar : proviziile alimentare trebuie să crească cu 80 la sută in 1985 față de 1962, adică intr-un ritm de 3,9 la sută pe an. Urgentarea mobilizării resurselor științifice pentru depistarea metodelor noi de creștere a producției agricole se impune cu atit mai mult cu cît rapoarte și statistici oficiale relevă fapte neechivoce : pe scară mondială producția agricolă nu a crescut între 1970-74, dar voluția verde" va trebui să-și facă neapărat simțite rezultatele în următorii 15-20 ani ; stocurile de griu ale principalelor țări exportatoare au scăzut de la 50 milioane tone in 1970—1971 la 30 milioane tone in 1972— 1973, cel mai mic nivel din

„re-

instruirea profesorilor Ia care se adaugă cele necesare procurării materialului și echipamentului didactic, măresc considerabil prețul educației, așa incit, potrivit unui calcul, educarea unui elev in școala primară costă de 9 ori mai mult decit echivalentul creșterii venitului pe cap de locuitor. Țările cu un scăzut nivel de viață cunosc și un alt produs al înapoierii economice, al moștenirii coloniale : analfabetismul, maladia cronică de care suferă o treime din populația Terrei in secolul atomului, calculatoarelor electronice și zborurilor cosmice. Ceea ce este și mai grav este tendința de creștere a numărului adulților care n-au acces la carte : în decada 1960-70 alte 70 milioane de oameni au îngroșat rîndurile lor. Iată numai cîteva obstacole care trebuie învinse în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață pe planeta noastră.Lupta impotriva înapoierii este strins legată de dobindirea unei independențe adevărate, de preluarea controlului asupra resurselor naturale, de eliminarea subdezvoltării, în primul rind prin eforturile proprii ale statelor. Dezvoltarea suverană, independentă a tuturor țărilor se poate desfășura numai in condițiile eliminării din relațiile dintre state a oricăror discriminări, inechități, imixtiuni

La întrebarea „Știați că... ?“ experți și savanți, instituții specializate din lumea întreagă, luind pulsul populațiilor, răspund : la ritmul actual de doi la sută, populația globului va ajunge la 8 miliarde in 2 014 ; in regiunile mai dezvoltate, 1,1 miliarde locuitori (1970) tind să crească Ia 1,5 miliarde in anul 2 0G0 ; cele 2.5 miliarde din țările mai puțin dezvoltate se vor dubla inainte de anul 2 000 ; mai mult de jumătate din populația mondială (2,1 miliarde) trăiește actualmente în Asia ; îl urmează Europa cu peste 500 milioane ; cele mai populate țări din lume sint R. P. Chineză (787.000.000), India (550.000.000), U.R.S.S. (2451000.000), S.U.A. (210.600.000), Indonezia (125.000.000) ; cele mai populate țări din America Latină și Africa sint Brazilia (95.000.000) și Nigeria (57.000.000). Orașele cu cei mai mulți locuitori sint Șanhai (10.800.000), Tokio (8.800.000), New York (7.800.000), și ca aglomerare urbană (11.500.000), (7.500.000), Londra Moscova (7.900.000), (5.900.000), Seul (5.500.000), Paulo (5.000.000) și (4.900.000).Asistăm la adevărate congestii urbane ca rezultate ale migrației interne sau a celei externe. în 1974, 14 milioane de muncitori din țări ale Europei de Sud și ale Africii de Nord lucrau ca imigranți sau sezonieri în țări nord-europene. Tendința fundamentală de schimbare a echilibrului sat-oraș in favoarea centrelor urbane va duce in 1985 la existenta i 13 orașe cu mai mult de 1* milioane locuitori și a 300 orașe eu peste un milion. „Promisiunea orașului" plutește intre mit și realitate din cauza problemelor sociale conexe nerezolvate : numărul limitat al slujbelor. locuințelor. locurilor in școli etc. Perspectivele de viitor ale tendințelor demografice actuale depind de ansamblul relațiilor dintre populație și dezvoltarea economică, dintre resurse și mediul înconjurător.

ONE WORLD FOR ALL

presiuni, intimidări și în treburile interne^
Un 
tant

moment impor-ultimii 20 de ani ; două treimi din copiii globului sint subali- mentați iar jumătate din omenire este inadecvat hrănită, în timp ce, culmea ironiei, in citeva țări foarte dezvoltate se succed conferințele pe tema obezității. Mărimea și natura „prăpastiei de proteine" este urmarea firească a decalajelor in dezvoltarea economică, în nivelurile venitului național pe cap de locuitor. Ce altceva decit grave penurii alimentare, subalimen- tație, inainutriție poate exprima distanța dintre 4 760 dolari, produs național global pe cap de locuitor (S.U.A.) și 60 dolari (Ruanda)? Și atunci se ridică întrebarea. care va fi viitorul celor 127 milioane de copii care se nasc in fiecare an ?

în Anul preocupările ______ ______ T____opiniei publice in domeniul problemelor populației sint de o amploare fără precedent. 60 de țări au înființat comisii naționale ale populației sau organisme analoge pentru coordonarea pe plan național a activităților in cadrul acestui An.„Anul Mondial al Populației va fi marcat in principal de întrunirea primei Conferințe inter- guvernamentale a populației, conferință de anvergură internațională, ce se va ține în luna august la București-România" — scria Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U., in publicația „Forumul dezvoltării" a Centrului de informație economică și socială a O.N.U. de Ia Geneva. Kurt Waldheim arăta că proiectul Planului de acțiune mondială care va fi examinat la conferință „este menit să ofere statelor ocazia de a lua in mod colectiv măsuri pozitive pe plan politic in vederea obiectivului conferinței, care este promovarea bunăstării populațiilor și dezvoltarea". înainte și paralel cu Conferința Mondială a Populației, Ia București vor avea loc și alte manifestări cu caracter internațional, menite să aprofundeze și să lărgească sfera complexelor probleme legate de populație. Conferința Mondială a Tineretului in problemele Populației va depăși prin amploare, larga participare și diversitatea problematică orice manifestare de acest gen organizată anterior. „Tribuna Populației" va asigura participarea unor experți și specialiști de prestigiu în acest domeniu de pe toate meridianele. Sîntem convinși că lucrările Conferinței Mondiale a Populației ca și celelalte acțiuni care vor marca Anul Mondial al Populației vor reprezenta un aport prețios la colaborarea internațională in so- ' luționarea eficace a problemelor populației.

Mondial al Populației, guvernelor și alepropriu-zise de hidroameliorații, ce vor fi conduse din punct de vedere tehnic tot de „Romagrimex", vor putea incepe mai devreme decit se prevăzuse inițial.Programul de dezvoltare economică și socială a Văii Eufratului constituie u- nul din obiectivele prioritare ale Republicii Arabe S domeniul ag
pr garea și valor'exă a
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delfinii intre ei?Delfinii pot să vorbească, să comunice intre ei ? Este întrebarea la care caută să răspundă oameni de știință și dresori ai acestor animale, după ee s-a un acord unanim in privește posibilitatea de a imita voceaajuns la ceea ce delfinilor
* umarță.Unul dintre cei mai cunoscuți specialiști ai studierii comportamentului și limbajului delfinilor, John Lilly, a pornit de la capacitatea lor de imitare a vocii omului, invățindu-i, exerciții indelungate. < nunțe citeva cuvinte ca : „bye-bye" și „ok“. puse chiar lecții de ză cu „elevul" său. scurt timp, a renunțat, deoarece metoda folosită — de repe-

după să pro- simple Ince- engle- După

tare a cuvintelor și de apelare la un stimulativ — nu recurgea tocmai Ia inteligența vie cu care sint înzestrați delfinii (dintre toate ființele, delfinii prezintă cel mai mare raport intre masa cervicală și greutatea totală a corpului, iar circumvoluțiunile creierului sint la fel de numeroase ca și la om).Pentru a înlătura inconvenientul cauzat de lipsa coardelor vocale la aceste animale, alți specialiști, de la o universitate californiană. au căutat să convertească vorbirea umană, cu ajutorul unor filtre și modulatoare, intr-un fel de șuierat cu o frecvență și intensitate intre 6 și 12 kiloherți, ceea ce corespunde tocmai emisiunii vocale normale a definilor. S-a reușit în acesGfel să se creeze un registru vocal comun, observindu- se apoi că, in scurt timp, delfinii au învățat cîteva foneme ajustate la lor de emisiune, etapă ar consta în vintelor de obiecte, se dezvolta posibilitățile prezentare.Deocamdată, nu s-a acest lucru, ceea ce i-a minat pe cei mai mulți cercetători să considere că nici această metodă nu este cea potrivită și să caute alte procedee. Același specialist, John Lilly, s-a orientat spre studie-

zeci de capacitatea Următoarea legarea cu- pentru a ii de re-reușit deter- dintre

Pekin (7.300.000), Bombay Sao Cairo

• Calitatea vieții

PANCRAMIfi
rea mijloacelor de comunicație foarte sofisticate, de care aceste animale dispun pentru a comunica intre ele. Rezultatele experiențelor au fost spectaculoase. De exemplu, delfinii din oceanele Atlantic și Pacific au fost puși in legătură, datorită unui circuit telefonic care traversa Statele Unite, cele două capete ale sale fiind conectate Ia un hidrofon. S-a stabilit că delfinii au purtat lungi „conversații". al căror secret nu a putut fi pătruns. S-a demonstrat. insă, că in mod sigur delfinii comunică intre ei, avind un limbaj al lor.Alte experiențe au fost efectuate de profesorul Bastian, tot din California. O pereche de delfini a fost antrenată să distingă două tipuri de semnale luminoase — întrerupt și continuu — ee indicau pe care din cele două pirghii instalate in bazinul lor trebuie să acționeze pentru a declanșa un aparat care Ie arunca pește. După aceea, cele două animale au fost separate printr-un grilaj plasat in bazin, unul dintre e'e nemaiavind posibilitatea să vadă semnalele luminoase : in același timp, distribuitorul de pește nu funcționa decit in cazul in care ambii delfini apăsau pe pirghia indicată de semnalul famines. Dar iată că experiența a dovedit că delfinul care nu vedea semnalizatorul a acționat totuși corect. Concluzia cercetătorilor a fost că intre cei doi delfini există un sistem complex de comunicație, bazat pe semnalele acustice emise.

• Cum sînt gospodărite 
proviziile alimentare ?Intii, ea se produce pe doi parametri : cantitativ și calitativ. Dar, din păcate, nu la fel de uniform pe toate meridianele și nici măcar in fiecare an. In al doilea rind. ea ar trebui să satisfacă necesitățile individuale și colective din ce in ce mai mari pe care Ie reclamă omenirea. Dar nu se intimplă așa și in realitate. în al treilea rind. hrana este obiect de conservare și depozitare pentru prevenirea catastrofelor alimentare. Adoptarea conceptului esențial de ..securitate alimentară minimală Ia scară mondială" înseamnă ceva mai mult decit stocuri na-

Analiza raportului populație — familie — bunăstarea omului sau a relației dintre populație și dezvoltarea economică are același punct terminus : ameliorarea calității vieții pe glob, cu alte cuvinte satisfacerea necesităților de muncă, alimentație, locuință, sănătate și cultură ale oamenilor. La ora actuală în țările cu o economie slab dezvoltată in care trăiesc 70 la sută din locuitorii planetei și cărora le revin numai 30 la sută din venitul mondial, numărul tinerilor (sint țări în care 40 Ia sută din populație are sub 15 ani) care caută de lucru este întotdeauna mai mare decit cel al locurilor de muncă (după un studiu O.I.M.). Pe de altă parte, cererea de mijloace de educație este in continuă creștere. In fiecare an, 95 milioane copii împlinesc virsta școlarizării. Pentru statele tinere, recent eliberate de colonialism, investițiile în programele de educație sint, cel puțin teoretic, extrem de productive deoarece ele mobilizează resursele umane și conduc la o creștere a producției în aceste țări. Cheltuielile pentru ridicarea de școli noi, pentru
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DOINA TOPOR
• SECRETARUL GENERAL ADJUNCT AL O.N.U. PENTRU PROBLEMELE POLITICE. Roberto Guyer, și-a incheiat turneul efectuat in Cipru. Turcia și Grecia. într-o declarație făcută la Atena. înainte de a pleca spre New Tork, el și-a exprimat satisfacția și optimismul in ce privește rezultatul final al convorbirilor avute cu reprezentanți ai guvernelor din cele trei țări. „Sper și doresc ca tratativele intercomunitare cipriote să fie reluate", a spus eL

Franța: poziții ale unor candidați la 
funcția de președinte al Republicii

Candidații la funcția de președinte al Republicii Franceze con- .• . . jn vederea alegerilor de la 5 mai.tinuă să-și precizeze pozițiileJacques Chaban-Delmas, candidat al majorității guvernamentale, a preconizat, într-o declarație făcută la postul de radio ..France ..Inter", instituirea unui plan, eșalonat pe 30 de luni, vizind refacerea economiei țării, afectată de criza energetică și de fenomenele inflaționiste. în domeniul politicii externe, Chaban Delmas a afirmatR. Ț.

R. P. ALBANIA : Noua uzină de nitraf de amoniu din Fieri.

că Franța „trebuie să-și păstreze libertatea de decizie", iar în ce privește relațiile cu țările socialiste, trebuie să dezvolte fără încetare politica de destindere, ințelegere și colaborare.Actualul ministru al economiei și finanțelor, Valery Giscard D’Estaing, candidat, de asemenea, din partea majorității guvernamentale, a subliniat, intr-o declarație făcută presei, că Franța „nu trebuie să fie dependentă de aliații și partenerii săi, cu care ea dorește să trateze de la egal la egal".Franțois Mitterrand, prim- secretar al Partidului Socialist Francez, candidat unic al forțelor de stingă, a reafirmat că, in temeiul platformei electorale e- nunțate anterior, va acționa pentru efectuarea unor transformări economice și sociale profunde in societatea franceză.• LA DELHI au luat sfirșit convorbirile dintre prim-miniștrii Indiei și Republicii Bangladesh. Indira Gandhi și Mujibur Rahman au trecut în revistă evoluția relațiilor dintre cele două țări, au examinat modalitățile și posibilitățile de dezvoltare și diversificare a schimburilor economice și comerciale și au constatat cu satisfacție tendințele pozitive care se manifestă în vederea instaurării unui climat de pace, încredere și colaborare între popoarele din zonă.
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA î București, Piața „Scînteîi". Tel : 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale și difuzorii din tntreprinderi și instituții 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFIL ATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001.
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