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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TOVARAȘA 
ELENA CEAUSESCU, W FACE 0 VIZITĂ DE PRIETENIE 

ÎN IUGOSLAVIA N ZILELE DE 15 Șl IG IULIE
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună 

cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va face o vizită de prietenie in 
Iugoslavia in zilele de 15 și 1â 
iulie 1973, la invitația președin
telui Republicii Socialiste Fede

rative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, losip Broz Tito.
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ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETUOSANI AL P.C B. SI Al CONSILIULUI PÎPUIM MUNICIPAL

Ședința comună a Comitetului Central al

Întîlnirea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu prima promoție de absolvenți ai Institutului 
central de pregătire a cadrelor de conducere 

din economie și administrația de stat

Partidului Comunist Român, a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice

și Sociale și a Consiliului de Miniștri
In ziua de 13 iulie 1973 a avut loc, 

sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ședința comună a Comite
tului Central al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României și a 
Consiliului de Miniștri.

La ordinea de zi au fost înscrise ur
mătoarele puncte :

1. — Măsuri cu privire la majorarea 
prețurilor la contractarea animalelor și 
la majorarea prețurilor de desfacere cu

amănuntul a produselor animaliere.
2. — Trecerea la majorarea salariilor 

pe anul 1973 și compensarea cheltuieli
lor determinate de modificarea prețuri
lor la produsele din carne.

In legătură cu cele două puncte în
scrise la ordinea de zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o amplă expunere în 
fața Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului Suprem 
al Dezvoltârii Economice și Sociale și a 
Consiliului de Miniștri, care se dă pu
blicității.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul Suprem al Dez
voltârii Economice și Sociale și Consiliul 
de Miniștri, dînd o înaltă apreciere ex
punerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au aprobat în unanimitate propunerile 
prezentate.

Se dă publicității hotărîrea Comitetu
lui Central al P.C.R., Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale și 
Consiliului de Miniștri cu privire la pro
blemele înscrise la ordinea de zi.

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

tttmați tovariți,Ședința comună a Comitetului Central al partidului, Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României și Consiliului de Miniștri este consacrată dezbaterii unor măsuri de importanță deosebită pentru progresul economic și social al țării noastre, pentru realizarea programului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională și, totodată, pentru înfăptuirea măsurilor de creștere a nivelului de trai al întregului nostru popor.în cadrul acestor măsuri, 
'p»r prim plan se situează crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea în ritm mai intens a zootehniei, una din ramurile principale ale agriculturii, de care depinde îmbunătățirea aprovizionării populației cu carne, lapte, ouă și alte produse alimentare de bază.După cum vă este cunoscut, partidul și statul acordă o atenție deosebită dezvoltării și modernizării bazei teh- nico-materiale a agriculturii, alocînd în acest scop fonduri tot mai însemnate. In actualul cincinal sînt prevăzute pentru agricultură investiții de 100 miliarde Iei, orientate eu prioritate în direcția creșterii gradului de mecanizare și chimizare a producției agricole, extinderii lucrărilor de îmbunătățiri funciare, înfăptuirii programului național de dezvoltare a zootehniei, de sporire a producției animaliere. Ca urmare a măsurilor luate, s-au asigurat creșteri importante ale producției agricole, în ultimii ani înregistrîndu-se ritmuri anuale de 8-10 la sută, superioare celor realizate în perioadele precedente. După cum este cunoscut, în ultimii doi ani, producția de cereale a atins cel mai înalt nivel din istoria țării. De asemenea, s-a dezvoltat producția de plante tehnice, legume, cartofi. In ce privește zootehnia, în 1972 efectivele de animale au fost mai mari decît în anul 1970 cu peste 550 mii bovine, circa 2,5 milioane porcine, peste 600 mii ovine Și cîteva milioane păsări. Corespunzător creșterii producției, în 1972 s-au vîn- 

dut populației, față de anul 1970, circa 84 de mii tone carne și produse din carne în plus,. 1,4 milioane hectolitri lapte și produse lactate și 227 milioane ouă mai mult. Și în semestrul I al acestui an s-au obținut creșteri importante față de perioada corespunzătoare a anului trecut la efectivele de animale, la producția animalieră, la livrările către fondul de stat. In conformitate cu prevederile planului cincinal, în următorii doi ani creșterile fondului de stat și livrărilor de carne și produse animaliere către populație vor permite ca în 1975 să se vîndă cu peste 200 mii de tone carne mai mult decît în 1970. In felul acesta, pe întregul cincinal se va realiza un spor la livrări de peste 60 la sută.In anii din urmă au fost luate, după cum se cunoaște, o serie de măsuri pentru creșterea cointeresării producătorilor agricoli. S-a introdus venitul garantat al cooperatorilor care, ‘în zootehnie, se ridică la 1200 Iei lunar. Lucrătorii din întreprinderile agricole de stat au beneficiat de majorările de salarii efectuate în toamna a- nului 1972. S-a extins acordul global, atît în cooperative, cît și în unitățile agricole de stat. Au fost sporite pensiile țăranilor cooperatori, s-au introdus alocații pentru copiii cooperatorilor, precum și diferite alte ajutoare sociale pentru țărănime.Apreciind rezultatele obținute pînă în prezent în zootehnie, trebuie totodată arătat că dezvoltarea acestui sector nu se situează la nivelul cerințelor și al condițiilor create prin eforturile materiale ale statului. Deși sporul la desfacerea cărnii și a produselor din carne către populație se situează între 9-10 și chiar 11 Ia sută anual, producția animalieră este încă scăzută, nu reușește în suficientă măsură să acopere cerințele în continuă creștere. Este de înțeles că dezvoltarea zootehniei, îndeosebi a sectorului de bovine, cere eforturi serioase și o perioadă mai îndelungată. Tocmai de aceea trebuie să luăm măsuri hotărîte pentru a asigura dezvoltarea într-un 

ritm mâi intens a zootehniei.In același timp, trebuie spus că s-au manifestat serioase lipsuri în organizarea și conducerea activității din sectorul zootehnic, îndeosebi în asigurarea bazei furajere corespunzătoare, în folosirea pășunilor și fînețelor. Pe cele 4 milioane de hectare de pășuni și finețe de care dispunem obținem producții cu mult sub posibilitățile reale. , Totodată, este necesar să subliniem că prețurile actuale de contractare și achiziții, îndeosebi la bovine și porcine, nu sînt acoperitoare. Practic, actualele prețuri nu reușesc să acopere cheltuielile de producție ale întreprinderilor de stat, ale cooperativelor și nu sînt stimulative nici pentru producătorii individuali. Cele mai multe întreprinderi de stat și cooperative a- gricole se prezintă an de an cu pierderi în sectorul zootehnic. iar statul trebuie să a- copere din buget deficitele acestor unități. Am în vedere cooperativele și întreprinderile de stat care desfășoară, în general, o activitate bună — nu pe cele mai slabe, unde prețurile de cost sînt foarte ridicate. Chiar a- colo unde activitatea se desfășoară în condițiuni corespunzătoare, actualele prețuri nu acoperă cheltuielile reale de producție.Este de înțeles că, în a- ceastă situație, nu se poate asigura o stimulare corespunzătoare a dezvoltării zootehniei De aceea, apare necesar să luăm măsuri ca prețurile de contractare și achiziție să acopere cheltuielile de producție, asigurînd și un anumit beneficiu întreprinderilor, cooperativelor, producătorilor individuali, în condîțiunile unei activități normale.Există, de asemenea, neco- relări între prețurile la bovine și porcine și prețurile de cumpărare a păsărilor; prețurile pe care le plătim pentru carnea de pasăre întrec cu mult cheltuielile reale de producție. De aceea, apare necesar să efectuăm o reducere a prețurilor la păsări. Carnea de pasăre reprezintă în prezent circa 15 la sută din totalul cărnii vîn- dute populației, iar în 1974- 

1975 va reprezenta 20 la sută. Eă âre deci o pondere importantă în alimentarea populației și, ca atare, reducerile de prețuri la păsări se vor reflecta în mod corespunzător în bugetul fiecărei familii.Pornind de la aceste considerente, Comitetul Executiv a elaborat propunerile pe care le supune Comitetului Central, Consiliului Suprem și Consiliului de Miniștri cu privire la majorarea prețurilor la contractarea și achiziția animalelor — bovine, porcine și, într-o mică măsură, ovine — și la reducerea prețurilor la păsări.In stabilirea noilor prețuri se are în vedere acoperirea cheltuielilor de producție, în condîțiunile unei activități normale, și obținerea unul
Prețuri actuale Prețuri noiGrupe de greutate lei/kg viu Grupe de greutate lei/kg viu151 — 220 kg viu 151 — 220 kg viu— calitatea I 8,00 calitatea I 9,00— calitatea II 7,50 calitatea II 8,00— sub calitatea II 6,50 sub calitatea II 7,00221 — 320 kg viu 221 — 280 kg viu— calitatea I 9,00 calitatea I 10,00— calitatea II 8,40 calitatea II 9.00— sub calitatea II 7,40 sub calitatea II 8,00281 — 340 kg viucalitatea I 12,25calitatea II 11,25sub calitatea II 9,00321 — 400 kg viu 341 — 400 kg viu— calitatea I 9.30 calitatea I 13,25— calitatea II 8,80 calitatea II 12.25— sub calitatea II 7,80 sub calitatea II 10,25Peste 400 kg viu Peste 400 kg viu— calitatea I 9.80 calitatea I 14,35— calitatea II 9.30 calitatea II 13,25— sub calitatea II 8,30 sub calitatea 11 11,00
In plus, față de prețurile de mai sus, se vor acorda întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole prime de 200 pînă la 500 lei pentru fiecare vițel livrat la greutăți mai mari decît cele prevăzute. De ase

beneficiu de circa 10 la sută. Aceasta va crea condițiuni pentru o stimulare intensă a tuturor crescătorilor de animale — atît întreprinderi de stat, cooperative agricole, cît și producători particulari.In ce privește tineretul bovin, majorarea care se propune la contractare reprezintă, în medie pe un kilogram, 2,70 lei. Acest spor va fi diferențiat în funcție de greutatea la livrare, urmă- rindu-se a se stimula livrarea animalelor la greutăți cît mai mari.Trebuie să atrag atenția că tineretul bovin asigură circa 70 la sută din totalul producției de carne de bovină. Față de actualele prețuri de contractare, noile prețuri, diferențiate pe categorii, vor fi următoarele: 

menea, crescătorilor individuali li se vor acorda prime de 300 lei pentru fiecare vițel obținut în gospodăria proprie și contractat cu statul.La bovinele adulte, prețu-
(Continuare in pag. a 2-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, s-a în- tîlnit, vineri după-amiază, cu prima promoție de absolvenți ai Institutului central de pregătire a cadrelor de conducere din economie și administrația de stat din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu".In sală se aflau prorectorii Academiei și cadre didactice, precum și cei 214 absolvenți — directori de centrale industriale și întreprinderi, ingineri șefi și alte cadre cu funcții de răspundere în industrie, construcții, agricultură. transporturi, circulația mărfurilor, planificare, statistică, finanțe-bănci, administrația de stat.Cei prezenți au Intîmpinat cu puternice și îndelungi a- plauze sosirea tovarășului Nicolae Ceaușșscu.La întîlnire au luat parte tovarășii Gheorghe Pană. Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Leon- te Răutu, Cornel Burtică, Miron Constantinescu.Luînd cuvîntul, tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele consiliului de conducere al academiei, rectorul Academiei „Ștefan Gheorghiu", a spus :Ingăduiți-mi să vă exprim, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele tuturor celor prezenți aici — absolvenți, cursanți și cadre didactice — recunoștința noastră și bucuria că, angajat zi de zi într-o activitate atît de vastă. de intensă, ați găsit timp să vă întîlniți cu prima promoție a Institutului central de pregătire a cadrelor de conducere din economie și administrația de stat din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu". Noi vedem în. aceasta o nouă expresie a solicitudinii pe care o manifestați constant pentru formarea cadrelor de partid și de stat.Dumneavoastră vă aparține inițiativa creării acestui institut și a organizării pe baze noi a Academiei „Ștefan Gheorghiu”. După cum dumneavoastră sînteți anima
Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCUStimați tovarăși,Este o deosebită plăcere pentru mine să mă întîlnesc cu absolvenții primei serii a Institutului central de pregătire a cadrelor din economie și administrație. Aș dori să încep prin a vă felicita în mod călduros. în numele Comitetului Central, al meu personal, pe dumneavoastră toți cei care ați urmat timp de 2 ani cursurile acestui institut și — așa cum a spus tovarășul Răutu aici — ați absolvit aceste cursuri cu rezultate bune Vă felicit în mod călduros I (Aplauze puternice, prelungite).Am ascultat cuvîntul celor trei tovarăși care s-au referit la rezultatele obținute în decursul acestor 2 ani, și care și-au luat angajamentul, în numele dumneavoastră, de a merge acum îh unitățile respective pentru a realiza în practică și a transpune în viață ceea ce ați studiat în cadrul institutului.Fără îndoială că organizarea institutului — reflectînd preocuparea generală a conducerii partidului și statului nostru pentru perfecționarea întregii co-sociale osebit nivelului cadrelor de conducere.

economi- mod de- ridicarea al ca
activități și în pentru de cunoștințeși al tuturor oamenilor muncii — răspunde uneia din cele mal importante sarcini ale activității noastre în condiți- unile actuale. înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate, progresul in ritm înalt al industriei, agriculturii, al științei și culturii, organizarea întregii vieți eco- nomico-sociale pe baza celor 

torul concepției de ansamblu a partidului nostru privind formarea și perfecționarea cadrelor din toate sectoarele de activitate, continua înnoire a cunoștințelor lor, corespunzător cu exigențele pe care le implică dezvoltarea economico-socială a patriei noastre, cît și mutațiile ce au loc pe plan mondial în domeniu] științei și tehnicii.Sîntem bucuroși să vă informăm că toți cei 214 absolvenți ai celor 7 secții de specialitate ale institutului au obținut în cursul studiilor rezultate bune și foarte bune. Ne-am străduit ca în activitatea institutului, ca și a întregii academii, să-și găsească materializarea ideea dumneavoastră privind integrarea în- vățămîntului cu cercetarea și practica Perioada de studii și-a. găsit finalizarea în lucrări elaborate în unitățile din care au provenit cursan- ții. Majoritatea lucrărilor de absolvire cuprind soluții cu aplicabilitate practică pentru creșterea eficienței activității de producție, pentru perfecționarea, organizarea și conducerea unităților socialiste. Toate acestea îndreptățesc convingerea că absolvenții primei promoții a institutului, reintegrîndu-se în activitatea practică în această perioadă de mare elan al muncii constructive de care este cuprinsă întreaga țară, vor face față cu cinste sarcinilor ce le sînt încredințate și vor munci cu responsabilitate, competență, dăruire de sine și devotament nețărmurit pentru înfăptuirea politicii partidului.In continuare, a vorbit absolventul Gheorghe C. Stroi- ca, inginer, șef de secție la întreprinderea de» rețele e- Iectrieâ Craiova.Am învățat din Indicațiile dumneavoastră, tovarășe secretar general — a spus între altele vorbitorul — că perfecționarea continuă a conducătorului, a fiecărui comunist, este o cerință importantă a dezvoltării societății noastre. Am dobîndit în A- cademia „Ștefan Gheorghiu" 

mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane este strîns legată de oameni, de cadre cu pregătire corespun- zătoate, în stare să înțeleagă bine schimbările din societate, evenimentele care au loc atît în viața internă cît și în viața internațională, să fie în stare să tragă din toate aceste schimbări concluziile corespunzătoare pentru activitatea practică.Consider că Academia „Ștefan Gheorghiu" și — în cadrul academiei — Institutul central de pregătire a cadrelor desfășoară o activitate meritorie în domeniul pregătirii cadrelor, al ridicării nivelului de cunoștințe politice și. totodată, și ar nivelului de cunoștințe în domeniul științe! conducerii, în toate domeniile legate de conducerea sectoarelor de activitate, economice și sociale din țara noastră.Desigur, sîntem Ia început. Dumneavoastră sînteți prima serie a acestui institut. Cel 2 ani de învățămînt. orientarea studiilor spre o strînsă legătură cu unitățile de producție, cu viața .a reprezentat factorul important în desfășurarea studiilor. Sper că viata va demonstra că institutul, organizarea învățămîrttului în cadrul Iui. este utilă și va dovedi că. într adevăr. tre- eînd la organizarea acestor cursuri am -ăspuns unor necesități vitale — aș putea spune — ale dezvoltării societății noastre socialiste.Urmează, desigur, ca activitatea în unitățile unde veți lucra să demonstreze în practică că acești 2 ani au fost folosiți din plin de fiecare 

cunoștințe și experiență, o mult mai solidă stăpînire a cerințelor conducătorului comunist. Știm, sîntem convinși că nu ne putem mulțumi cu atît, că trebuie să facem simțite aceste elemente noi în viața întreprinderilor, în creșterea eficienței economice a industriei noastre socialiste, în promovarea cu curaj și pricepere a perfecționării organizării, conducerii unităților economice. Aflați în fața sarcinilor întreprinderilor noastre, chemați să organizăm mai bine și mai eficient producția, să antrenăm oamenii muncii în conducerea unităților, înțelegem astăzi mai bine chemarea pe care ne-ați adresat-o de a fi deopotrivă specialiști și oameni politici. Reluîndu-na activitatea în unitățile economice care ne așteaptă, ne încadrăm într-un sistem de organizare și conducere în continuă perfecționare. Măsurile recente adoptate de conducerea partidului au marcat o importantă etapă în acest sens. Ne angajăm în fata dumneavoastră că nu vom precupeți nici un efort, că vom depune toată pasiunea și energia pentru înfăptuirea înainte de termen a sarcinilor planului cincinal, pentru mobilizarea și utilizarea eficientă a rezervelor din unitățile de unde provenim, pentru sporirea productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că fiecare dintre noi consideră drept datorie comunistă să dovedească recunoștința prin fapte în viața fabricilor și uzinelor. Este primul gînd care ne însoțește în clipele solemne care ne-au unit astăzi aici.Absolventa Georgeta Mecu, director adjunct la filiala Băncii Naționale a sectorului 6, municipiul București, a spus între altele iActivitatea desfășurată pentru perfecționarea cunoștințelor mi-a permis, ca șl colegi-
(Continuare In pag. a 3-a)

dintre dumneavoastră, că toți partlcipanții la acest curs au reușit să-și însușească cunoștințele corespunzătoare pentru a îndeplini în mai bune condițiuni sarcinile care le vor sta în față.Sînt convins că angajamentele pe care vi le-ați luat, de a acționa în așa fel încît să aduceți o contribuție tot mal mare — împreună cu colectivele în care lucrați, cu toți oamenii muncii din unitățile respective — la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului și de Conferința Națională, vor fi îndeplinite în bune condițiuni. Dealtfel, această convingere a mea sa bazează pe rezultatele pe care le-ați obținut Ia învățătură în acești 2 ani, pe preocuparea și seriozitatea cu care ați studiat în toată a- ceastă perioadă, pe faptul că temele sau studiile de încheiere a lucrărilor s-au axat pa probleme concrete ale conducerii activității economico-sa- ciale. Dec’ am toate motivele sâ-mi pot exprima această încredere.Aș dori ca activitatea fiecăruia dintre dumneavoastră să nu dezmintă în nici un fel această încredere. Șt sper câ așa se va întîmpla. (Aplauze).In încheiere, vă doresc, dragi tovarăși, mult succes în activitatea dumneavoastră viitoare, în aplicarea în viață a cunoștințelor dobîndite In cadrul institutului, în înde plinirea sarcinilor mari și de răspundere care vă stau în față. Vă urez tuturor satisfacții tot mai mari în muncă, multă sănătate și fericire I (Aplauze puternice).
Tn pagina a lll-a

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României și a Consiliului de Miniștri 
adoptată in ședința comună din 13 iulie 1973
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LĂ EXPOZIȚIA „PRODUSE SI TEHNOLOGII 
NOI li lonsirimjia ol MAȘINI"

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe directorul ziarului

egiptean „AL MISSA“Tovarășul Nicolae Ceaușescu secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, vineri după- amiază, pe Ahmed Sabri, directorul cotidianului egiptean .,A1 Missa“, care se află în vizită în țr.ra noastră la invitația ziarului „Scinteia”.

La întrevedere a participat tovarășul Corne] Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C R.Cu acest prilej tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cordial cu ziaristul egiptean acordind un interviu pentru ziarul „Al Missa".
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CUV I NT A REA TO VA RĂ ȘULUI NICOLA E CEA U$ESCU
(Urmare din pag. 1)rile de contractare urmează a se majora în medie cu 1,80 Iei pe kilogram Trebuie să Prețuri Prețuriactuale noiIel/kg. viu— Calitatea 1 8,00 10,00— Calitatea 11 7,00 8,50— Sub calitatea TI 4,60 6,50Majorările prețurilor de contractare și primele vor asigura unităților agricole, în condițiunile unei activități normale de producție, o rentabilitate de circa 10 la sută, creînd condițiuni bune pentru dezvoltarea creșterii bovinelor.In ce privește porcinele, prețurile de contractare vor fi majorate, în medie pe kilogram, cu 0,90 lei, pentru

Grupele de greutateCooperativele agricole de producție, asociațiile in- tercooperatiste
80 — 89 kg 8,30 8,5090 — 100 kg 9,50 10,50101 - 120 kg 10.50 12,00121 — 130 kg 9,50 10,50Peste 130 kg 9,50 10,50Unități agricole de stai80 — 89 kg 8,30 8,3090 — 100 kg 9,00 9,50101 — 120 kg 9,50 10,50121 — 130 kg 9,00 10,00Peste 130 kg 9,00 9,50In afara acestor majorări, se va acorda un spor de 1 leu pe kg — peste prețul de 10,50 și respectiv 9,50 lei/kg.— pentru porcii de peste 130 kg preluați în vederea fabricării de salamuri uscate și alte produse speciale din carne.Pentru porcii livrați din gospodăriile populației se vor aplica aceleași prețuri, pe grupe de greutate, ca și la cooperativele agricole de producție.Apreciem că prețurile propuse la porcine 'sînt acoperitoare și asigură condiții pentru stimularea dezvoltării, în continuare, a acestui sector cu o pondere foarte importantă în aprovizionarea cu carne a populației.La tineretul ovin, crescut pentru carne, pînă la un an. In greutate de cel puțin 20 kg se majorează prețurile de contractare de la 8 lei la 10 ■lăi kg; Se. urmărește stimularea unităților agricole socialiste și a crescătorilor d® •a îngrășa tineretul ovin în. vederea obținerii unor cantități sporite de carne de calitate superioară.In ce privește păsările vii— ale căror cheltuieli de producție s-au redus — prețurile de livrare urmează a fi micșorate. La puii de găină de calitatea I prețurile de contractare se vor reduce de la 15,30 lei, la 13 lei/kg, iar la găinile de calitatea I de la 13,95 la 11,70 lei/kg. Corespunzător, se vor reduce prețurile și la celelalte calități.Acestea sint, în general, măsurile de majorare și de reducere a unor prețuri de contractare și achiziție Ia a- nimale și păsări.Se propune, de asemenea, să se acorde în următorii ani o primă de producție pentru stimularea creșterii producției de lapte și predarea unor cantități mai mari către stat. In acest scop se are în vedere să se acorde o primă de 0,50 lei pentru fiecare litru ■de lapte livrat la fondul de stat cooperativelor care asigură o creștere anuală a livrărilor de lapte cu 150 de litri pe vacă furajată mai mult decît în anul precedent, cu condiția îndeplinirii în fiecare an a planului efectivelor de vaci cu lapte. De asemenea, gospodăriile populației care vor livra anual la fondul de stat pînă la 500 litri lapte pe o vacă vor primi o primă de 0,25 Iei pentru fiecare litru, iar cele care vor livra statului peste 500 de litri anual pe o vacă vor primi o primă de 0,50 lei la litru. Acordarea acestor prime se va face fără modificarea prețului de desfacere cu amănuntul la lapte și produse lactate.De asemenea, se vor aduce anumite îmbunătățiri la prețul peștelui. .Va crește cu 4 lei/kg prețul la puietul pentru repopularea bălților. O anumită majorare se ■ va face la alte sortimente de pește, urmărindu-se o mai bună corelare între sortimente precum și între pește și carne.Prin toate aceste măsuri se va asigura creșterea suplimentară a veniturilor producătorilor agricoli cu circa 1,5 miliarde lei la nivelul producției pe 1973 și cu circa 1,9- miliarde lei la nivelul anului 1975. Desigur, s-a luat în calcul livrarea animalelor la greutatea planificată ; fără îndoială, mulți producători vor merge spre livrarea de animale la greutăți mai mari unde prețurile sînt stimulatorii. Aceasta va fi în folosul lor și în folosul întregii societăți, asigurîndu-se o cantitate mai mare de carne. A- preciem că astfel se realizează condiții materiale mai bune pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea, a prevederilor Programului național de dezvoltare a zootehniei.Trebuie să menționez însă că acordarea acestor sporuri la contractarea și achiziționarea animalelor nu rezolvă de la sine' problema dezvoltării într-un ritm rapid a zootehniei. 

menționez că ponderea acestora în producția de carne de bovină este de circa 30 la sută. Majorarea prețurilor se va face astfel t 

preluările de la cooperative le agricole și cu 0,50 Iei pentru preluările de Ia întreprinderile agricole de stat. Această majorare este, de asemenea, diferențiată pe categorii de greutate, urmărindu-se stimularea producătorilor în livrarea la fondul de stat a porcilor în greutate de 100 — 120 kg. Față de actualele prețuri de contractare, la porcine prețurile se vor majora în felul următor:Prețuri actuale lei/kg viu Prețuri noi lei/kg viu

Crearea unor condiții materiale mai bune impune în același timp luarea măsurilor corespunzătoare de către Ministerul Agriculturii, consiliile populare județene, întreprinderile agricole de stat, cooperativele agricole de producție, pentru înlăturarea neajunsurilor existente în acest domeniu. Se impune înfăptuirea neabătută a măsurilor de sporire rapidă a numărului de animale, de creștere a producției animaliere în vederea îmbunătățirii continue a aprovizionării populației. In această direcție, în primul rînd este necesară îmbunătățirea și dezvoltarea bazei furajere, avîndu-se în vedere folosirea cît mai eficientă a suprafețelor mari de pășuni și finețe pe care le a- vem, executarea lucrărilor corespunzătoare de îngrijire și fertilizare. Pe baza experienței și rezultatelor obținute pe anumite suprafețe, se poate ajunge la triplarea producției de furaje pe un hectar. Trebuie aplicat cu mai multă fermitate programul de strîngere la timp, păstrare și preparare rațională a furajelor. Ministerul Agriculturii, împreună cu Ministerul Chimiei, Ministerul Economiei Forestiere și alte organe centrale, să asigure punerea în funcțiune la termenele stabilite a tuturor capacităților prevăzute pentru producerea biostimulatorilor, a drojdiei furajere, a furajelor proteice, acoperind astfel în condițiuni mai bune necesitățile de furaje combinate, atît în întreprinderile a- grîcole de stat cît și în cooperative și în perspectivă și pentru producătorii individuali. Trebuie să menționez că în ultimul timp pe piața mondială costul furajelor proteice a crescut simțitor, la unele din ele prețul s-e dublat chiar în decurs de 5-0 luni. Iată de eg este necesar să se ia măsuri hotă» rîte pentru a se asigura producția acestora în țară. Va fi imposibil ca să mai recurgem la importuri în viitor — pe această cale nu vom putea asigura creșterea și dezvoltarea producției animaliere. De asemenea, trebuie să acordăm mai mare atenție creșterii și îngrășării a- nimalelor în gospodăriile populației, atît la sate cît și în zonele din jurul orașelor — aceasta reprezentînd o importantă resursă de sporire a producției animaliere. Dealtfel, la bovine, gospodăriile particulare dețin circa 50 la sută din totalul efectivelor. Se impune ca Ministerul Agriculturii să întocmească în cel mai scurt timp, împreună cu consiliile populare județene, un program de măsuri concrete — pe fiecare județ, pe fiecare localitate — în vederea stimulării creșterii efectivelor de animale, a- tît în unitățile socialiste cît și la gospodăriile populației.Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și Ministerul Construcțiilor de Mașini Unelte și Electrotehnicii au datoria să asigure înfăptuirea la timp a programului de mecanizare a lucrărilor în zootehnie — domeniu unde putem spune că sîntem, de fapt, abia ia început. Este de înțeles că dezvoltarea rapidă a acestui sector impune soiuționarea, în cel mai scurt timp, a problemelor mecanizării lucrărilor.Vor trebui, totodată, stabilite măsuri pentru o mai bună organizare a producției și muncii în întreprinderile de stat și cooperativele agricole de producție, urmărindu-se creșterea productivității muncii, calificarea corespunzătoare a lucrărilor din zootehnie, reducerea substanțială a cheltuielilor de producție, încă destul de mari. Este necesar să se înțeleagă că măsurile pe care le-am luat acum de creștere a prețurilor de achiziții și contractare trebuie să fie urmate de măsuri serioase de organizare, de creștere a productivității. 

de reducere a cheltuielilor tn fiecare unitate.Ministerul Agriculturii, A- cademia de științe agricole trebuie să acorde o atenție ma! mare îmbunătățirii selecției și reproducției animalelor, în scopul realizării u- nor Indici ridicați de natalitate, reducerii consumurilor de furaje pe unitatea de produs. Va trebui asigurată a- plicarea hotărîtă a măsurilor .sanitar-veterinare, pentru înlăturarea pierderilor prin mortalitate pe care le avem în momentul de față și care influențează negativ costurile de producție din întreprinderile agricole de stat și din cooperative.Este necesar să se aplice cu mai multă fermitate măsurile de îmbunătățire a activității în construcțiile zootehnice, redueîndu-se cheltuielile de Investiții pe cap de a- nimal.M-am referit numai la eî- teva din măsurile ce trebuie luate de Ministerul Agriculturii. consiliile populare, comitetele județene de partid, întreprinderile de stat și cooperative, de specialiști, de toți lucrătorii din agricultură pentru a asigura îmbunătățirea radicală a activității din sectorul zootehnic.Odată cu aceasta este necesar ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare să ia măsurile corespunzătoare pentru prelucrarea superioară a produselor animaliere, pentru îmbunătățirea calității și diversificarea producției, pentru o valorificare corespunzătoare a subproduselor și deșeurilor animaliere. Aceasta trebuie să conducă la realizarea unor acumulări suplimentare, înflu- ențînd pozitiv costurile produselor vîndute populației. Așa cum s-a discutat nu de mult Ia Comitetul Executiv,

stabilească un preț ma! mie la carnea de porc cu slănină pentru a stimula consumul

Prețurile cu amănuntul Iel/kgactuale noi
— mușchi 28,00 35,00— calitate superioară 23,00 28,00— calitatea I 16,00 21,00— calitatea II 10,00 13,00
La carnea de porc prețurile cu amănuntul vor fi urmă-toanele:

Prețuri Prețuriactuale noilei/kg lei/kg
— mușchiuleț 28,00 32.00— Cotlet (antrîcot fără.coastă) 7 24,00 27.00— calitate superioară 22.00 25,00— calitatea 1 15,00 17,00— calitatea 11 10,00 12,00—■ carne de porc fărăslănină, preț mediu 18,12 21,92— carne de porc cuslănină, preț mediu 16,28 18,26S-a avut în vedere să se acesteia. Totodată, se pro-pune reducerea prețurilor eu amănuntul Ia grăsimii» de porc:

trai material și poporului. Se asi- tnfăptuirea con- principiilor socialiste.

f

untură de porc,calitate superioară untură de porc, 15.00 12,00calitatea I 14,00 11,00untură de porc, calitatea II 13,00 10,00slănină crudă și sărată 17,00 15.00In acest fel se va realiza o corelare mai bună cu prețul uleiului, stimulîndu-se consumul de untură și slănină..
lei/kg —Calitatea Calitatea ir Calitatea IIII actuale noi actuale aoj actuale noiPăsări vii— pui degăină 17,00 14,50 15,00 12,50 12,00 9,00— găini și cocoși 15,50 13,00 13.00 10,50 — —Păsări tăiate— pui de găinăîntregi și ne- preamba’.ați 25,00 22.00 22;oo 19,00 17,00 13,00— pui de găină preambalați— găini întreg: 27,00 24,00 . 24,00 21,00 — —nepreamba- late 23,00 20,00 21.00 18.00 16,00 12,00— găini pream-balate 25,00 22.00 23.00 20,00 -~r-

categorii cursul a- majorate pensii, a-
Se ar® în vedere, totodată, ca — ținîndu-se seama de randamentele și de prețul de cost al producției de ouă — să se reducă prețul la ouă în medie cu 0,10 Iei pe bucată, menționîndu-se în continuare diferențe în funcție de perioadele de livrare.Pe baza acestor noi prețuri urmează să se stabilească, în mod corespunzător, prețurile la salamuri și la celelalte produse industrializate din carne, precum și în alimentația publică. Pentru a se evita o creștere prea mare a prețurilor acestor produse, se are în vedere ca beneficiile și cheltuielile să rămînă. în cifră absolută, la actual. In acest fel, procentual, ele vot suferi o reducere. Cheltuielile de desfacere, rabatul comercial, vor rămî- ne de asemenea la nivelul actual; deci, procentual, față de noile prețuri, șl acestea vor trebui să sufere o a- numită reducere. Am avut în vedere acest lucru, deoarece nici salariații industriei alimentare, nici cei din comerț nu vor face un efort suplimentar prîn mărirea prețurî-

nivelul

făcut industria noastră să corespundă ne- de aprovizionare bune condițiuni a In același timp, Comerțului Tnteri- sâ urmărească a-
de persoane ; este vorba de 6 mil’oane de salariați, 4 milioane de copii și aproape un milion și șase sute de mii de Tensionări. Copiii vor primi 480 milioane anual, salariații circa 500 mil'Oane și pensionarii circa 130 milioane lei. In total, la nivelul unui an, prin acordarea acestor compensații. se va da populației 1,1 miliarde lei. adică cu peste 300 milioane lei mai mult decît cheltuielile suplimentare pe care le va suporta populația în urma majorării prețului Ia carne și produse animaliere. Aceasta înseamnă, practic, că populația' — salariații și pensionarii — nu numai că • nu va suporta în fapt majorarea, dar va avea chiar un venit suplimentar de peste 300 milioane lei.Am considerat că este bine să procedăm în felul acesta, avînd în vedere atît necesitatea dezvoltării zootehniei cît și faptul că aceste eforturi să nu fie suportate. de oamenii muncii In felul acesta, considerăm că atît țărănimea, cît și muncitorimea vor putea acționa, fiecare în sectorul său de activitate, pentru înfăptuirea în condiții optime a sarcinilor trasate de Congresul al X-lea, reaîizîndu-se. totodată, întărirea și mai puternică a alianței și colaborării dintre clasa muncitoare și țărănime —- cele două clase de bază ale societății noastre socialiste. Trebuie spus că prin măsurile pe care le luăm în zootehnie se asigură și o creștere simțitoare. pe total, a veniturilor țărănimii, deci o apropiere mai mare între veniturile țăranilor și cele ale muncitorilor din industrie. Aceasta va exercita, fără îndoială, o influență pozitivă asupra întregii noastre vieți sociale.Măsurile propuse, modul de soluționare a lor exprimă în mod grăitor politica consecventă a partidului nostru de creare a condițiilor pentru creșterea producției în toate sectoarele de activitate și, totodată, preocuparea constantă de a asigura, pe măsura dezvoltări: economiei naționale, creșterea veniturilor, ridicarea continuă a nivelului de spiritual al gură astfel secvență a și echității du-se o proporție mai corespunzătoare între diferitelor categorii meni ai muncii dinStimați tovarăși.Al doilea punct al ordinii de zi se referă la trecerea, în continuare,' la înfăptuirea primei etape de majorare a salariilor prevăzută pentru actualul cincinal, etapă care a început — după cum se știe — în anul 1972. Avem în vedere ca. începînd de la 1 august, să se treacă în mod eșalonat, pînă la 1 noiembrie, la acordarea noilor majorări de salarii. De aceste majorări urmează să beneficieze circa 4,6 milioane de persoane ; aproximativ 2,8 milioane vor primi sporuri complete, iar restul, care a primit anumite sporuri Ia salariu acum un an, vor beneficia de completările prevăzute pentru prima etapă. Prin aceste majorări, salariații vor obține venituri suplimentare, la nivelul unui an, în valoare de 6,5 miliarde lei. Ținînd seama că indicele de prețuri se va menține în cadrul prevederilor de plan, în anul 1973 se va asigura un salariu real mai mare cu circa 4,5 la sută decît în anul 1972, superior nivelului prevăzut în cincinal. Salariații care prîn majorările ce se vor efectua în acest an, depășesc plafoanele stabilite în vederea acordării unor facilități și drepturi sociale, vor beneficia. în continuare. de drepturile privind alocația de stat pentru copil, de bursele din învățămîntul de cultură generală și superior, de transportul gratuit la și de Ia locul de muncă.Noile măsuri de creștere a veniturilor populației se adaugă celor luate pînă acum, corespunzător programului stabilit de Congresul al X-lea pentru ridicarea generală a nivelului de trai al poporului. După cum este cunoscut, salariul minim pe economie a fost majorat de Ia 800 la I 000 Iei ; au fost, de asemenea, majorate alte de salari: mici. In nulul 1972 au fost toate categoriile de sigurîndu-se pensionarilor venituri suplimentare de aproape 1.8 miliarde lei pe an. De asemenea, au fost majorate substanțial alocațiile pentru copii. Pe această cale, veniturile familiilor, în special ale celor cu mal mulți cop::, au crescut în total cu 2,2 miliarde lei. Totodată. după cum se știe, în primii doi ani ai cincinalului au avut loc reduceri importante de prețuri Ia « serie de produse industriale de larg consum, printre care televizoare, ap: - rate de radio șî altele. Tn a- ceastă perioadă au sporit considerabil cheltuielile so- cîal-culturale ale statului, volumul lor fiind în 1972 cu circa 18 la sută mai mare decît în 1970. Cheltuielile din fondurile sociale de consum, calculate pe o familie, se ridică în prezent Ia circa 7 0C0 Ieî, fată de 5 500 în 1970.Ca urmare a- creșterii veniturilor ponufației. a sporirii și diversificării pe scară tot mai largă a producției bunurilor de consum, oamenii muncii au cumpărat în anul 1972 cu peste 70 la sută mai multe mărfuri decît în 1965. Numai în 40 de zile din anul 1972 s-a vîndut prin rețeaua comercială un volum de mărfuri egal cu cel din întregul 11 milioane șase «ut® <5e «« 1950. In primii doi ani si

avem încă multe de pentru ca alimentară cesităților în cît mai populației. Ministerul or trebuie — __________plicarea strictă a măsurilor de îmbunătățire a aprovizionării populației, de păstrare corespunzătoare a produselor alimentare, de desfacere civilizată către populație. In acest domeniu mai sînt multe neajunsuri și trebuie să se treacă în mod hotărît la aplicarea Este de deosebite populare _ lor județene de partid, organizațiilor de partid din industria alimentară, din comerț care trebuie să acorde o atenție sporită îndeplinirii măsurilor stabilite de partid și guvern

măsurilor stabilite, înțeles că sarcini revin consiliilor județene, comitete-

Stimați tovarăși.Ca urmare a acestor măsuri — care, după cum am arătat, asigură producătorilor venituri suplimentare de aproape 1.5 miliarde lei în acest an —- se impune îmbunătățirea prețurilor de vînzare la carne ș! Ia produsele din carne, precum și în alimentația publică. In același timp, se va asigura cu acest prilej o corelare mai bună a prețurilor Ia carnea de bovine, porc și pasăre, în funcție de calitățile nutritive și de cheltuielile de producție necesare. Prețul la carnea de bovină va trece pe primul Ioc, ceea ce corespunde costului mai ridicat și timpului ma: îndelungat de creștere a bovinelor.Noile prețuri cu amănuntul la carnea de bovine vor fi următoarele s

Prețuri actuale lei/kg

eticii creîn-veniturile de oa- Romârjia.

Prețuri noi lei/kg

In ce privește prețurile cu amănuntul la carnea de pasăre, ele vor fi următoarele: 

lor la carne. Ca atare, nu are sens să crească beneficiile ș: cheltuielile de circulație.Prin aplicarea noilor prețuri de desfacere la carne și pește — atît în sensul majorării cît și ai reducerii — pe total, populația urmează să cheltuiască suplimentar — la nivelul consumului actual — circa 750 de milioane lei a- nuai. O aceasta se adaugă cheltuielile pe care Ie va suporta statul Ia cantinele de studențl, elevi, ucenici, în armată șl în alte sectoare. Ținînd seama de cheltuielile suplimentare pe care urmează să le suporte populația, pentru a asigura creșterea salariului real în concordanță cu prevederile planului cincinal și cu hotârîrile Conferinței Naționale. Comitetul Executiv a stabilit să se a- corde tuturor salariațllor și pensionarilor o alocație specială, neimpozabilă, de 7 lei lunar, care se va adăuga 1b salariu sau pensie. Tn același scop, se propune majorarea alocației pentru copii eu 10 lei pe lună. De toate aceste sporuri vor benei5 da circa 

cincinalului, vînzările de mărfuri au crescut cu peste 2 miliarde mai mult decît prevederile de plan pe acești ani. Veniturile sporite ale populației și-au găsit reflectare șl în îmbunătățirea corespunzătoare a consumului de produse agroalimentare și industriale. De asemenea, s-au îmbunătățit și serviciile prestate către populație. In primii doi ani ai cincinalului s-au construit peste 175 000 de apartamente. înfăptuind cu consecvență politica partidului de dezvoltare în ritm rapid a avuției naționale, poporul nostru va heneflcia în continuare de noi măsuri pentru creșterea nivelului da trai Prevederile cincinalului în domeniul creșterii veniturilor vor fi realizate cu o anumită depășire.In anii 1974—1975 se va trece la cea de a doua etapă a majorării salariilor prevăzută pentru acest cincinal. In această etapă salariile vor fi majorate cu peste 16 la sută. Ca urmare, salariul minim din economie va ajunge la peste 1 100 lei lunar, iar salariul mediu lunar va fi, la sfîrșitul anului 1975, de circa 1950 lei, superior celui stabilit în planul cincinal. A- ceasta va fi posibil ca urmare a angajamentelor luate — și a realizărilor obținute pînă acum în înfăptuirea acestor angajamente — privind depășirea prevederilor planului cincinal. Indicele prețurilor și tarifelor se va încadra în prevederile din plan, ceea ce va permite ca salariul real să crească, pe întregul cincinal, cu peste 21 Ia sută față de 20 la sută cît s-a prevăzut.Adoptarea tuturor măsurilor de creștere a bunăstării întregului popor a fost și este posibilă datorită realizărilor pe care le obținem în dezvoltarea economiei, a măsurilor luate de partidul și statul nostru socialist, pe baza hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale, pentru perfecționarea organizării și conducerii activității economice, a întregii vieți sociale înfăptuind politica partidului. întregul nostru popor muncește cu hotă- rîre pentru a da viață angajamentelor asumate privind realizarea înainte de termen a actualului cincinal, nentru accelerarea ritmului de dezvoltare a întregii noastre e- conomii. Am încheiat prima jumătate a planului cincinal cu rezultate bune. Producția Industrială a crescut în 1971 —1972 într-un ritm mediu de 11,8 la sută, față de 10.5 Ia stată cît se prevăzuse1 în pionul cincinal. In semestrul I al acestui an s-a realizat o producție industrială cu 14.6 Ia sută mal mare decît în a- ceeași perioadă a anului trecut. Rezultate bune s-au ob» ținut și în agricultură. în construcții, transporturi, circulația mărfurilor. în creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, ridicarea rentabilității, în toate activitățile economice. Rezultatele de pînă acum, rezervele noi care au fost identificate. ne-au dat posibilitatea să «revedem pentru anii 1973—1975 o producție indus
Noi succese în întrecere

Ritmicitatea - preocupare primordialăUna din brigăzile care se remarcă printr-o bună activitate productivă în cadrul E. M. Uricani este cea condusă de Gheorghe Scorpie. Importanța deosebită pe care o are abatajul frontal din stratul 15, blocul V/3, în asigurarea producției sectorului III, a determinat pe toți membrii brigăzii să se mobilizeze, să dovedească elan și dăruire în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce le revin.Așa se explică faptul că, la finele decadei I planul brigăzii și productivitatea planificată a muncii au fost realizate în proporție de 101,7 la sută.Gheorghe Scorpie, unul din cei mai apreciați brigadieri ai minei Uricani, împreună cu Arpad Kurpe, Vasile Țăr- mure, Mihai Vitan și mulți alții din cei aproape 100 de mineri ai brigăzii sale, consideră că realizarea ritmică a planului este cea mai sigură cale de obținere a unor depășiri substanțiale. Bilanțul pozitiv al primei decade este confirmat și de realizările raportate în ultimele zile, cînd au mai fost extrase peste plan 200 de tone de cărbune.
Cu toti 

indicatorii 
depășițiIn această lună ca și pe întreaga perioadă a primului semestru, la sectorul I al minei Aninoasa muncitorii, inginerii și tehnicienii desfășoară o activitate rodnică.Planul de cărbune, la sfîrșitul decadei 1, era depășit cu 420 tone, depășirea crescind pînă ieri la 683 tone. Minerii brigăzilor care muncesc Ia cele trei abataje frontale din sector și-au întrecut, fiecare, sarcinile din luna iulie — Aurel Cristea cu 258 tone, Vasile Caila cu 159 tone și Nicolae Iile cu 128 tone.Brigăzile de pregătiri conduse de Pavel Dediu și Mihai Grijuc au înregistrat, de asemenea. succese, prima depășind planul de avansare cu 6,5 ml. Iar cea de-a doua cu 1 ml. Productivitatea muncii pe sector a fost majorată in etapa de Ia începutul lunii pînă acum, față de cea planificată, în medie cu 100 kg/post. 

trială suplimentară. Posibilitățile reale de depășire a sarcinilor cincinalului există și în celelalte sectoare ale e- conomiel. Bilanțul primei jumătăți a cincinalului, perspectivele îndeplinirii planului cincinal înainte de termen, creează o bază sigură pentru aplicarea în continuare a prevederilor programului de creștere a nivelului de trai al întregului nostru popor.Aș dori și cu acest prilej să subliniez că tot ceea ce am realizat datorăm în primul rînd clasei noastre muncitoare care își îndeplinește în mod minunat rolul de clasă conducătoare a societății noastre socialiste. De la tribuna ședinței comune a Comitetului Central, Consiliului Suprem al Dezvoltării și Consiliuilui de Miniștri adresez cele mai calde felicitări și urări de noi succese eroicei noastre clase muncitoare. (Aplauze puternice prelungite).De asemenea, țărănimea noastră a obținut succese importante. Ea aduce o contribuție de mare însemnătate la Înfăptuirea programului trasit de Congresul al X-lea si, de aceea doresc ca de la această tribună să adresez felicitări și cele mai bune urări harnicei noastre țărănimi, tuturor lucrătorilor din agricultură 1 (Aplauze puternice, îndelungate).Este clar că și intelectualitatea care lucrează în sectorul de concepție, de cercetare, sau direct în producție, alături de muncitori și țărani, a- duce o contribuție tot mai însemnată la înfăptuirea cincinalului, Ia realizarea politicii noastre de a pune la bază a tot ceea ce creăm și dezvoltăm, cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. Se cuvine, de aceea, să adresăm șl intelectualilor noștri felicitări pentru activitatea desfășurată și urări de noi succese în viitor! (Aplauze puternice, prelungite).Este de înțeles că vorbind de muncitori, țărani și intelectuali am In vedere țf pe bărbați, și pe femei, și pe bătrîni și pe tineri, pe toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate, pe toti cetățenii patriei care. uniți, înfăptuiesc neabătut politica partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze puternice).Se cuvine, de asemenea, să menționăm rolul tot mai Important pe care îl an comuniștii, organizațiile de partid, organele noastre de partid în înfăptuirea programului elaborat dp Congresul al X-lea șl de Conferința Națională, în unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii. Consider că felicitările adresate tuturor categoriilor de oameni al muncii sînt deopotrivă adresate si comuniștilor șl organizațiilor de partid din întreprinderi, comitetelor județene, întregului nostru activ de partid si de stat, care își îndeplinește în mod minunat rolul organizator și conducător în unirea eforturilor întregului popor pe calea înfăptuirii programului stabilit de Congresul al X-lea al partidului. (Aplauze puternice, prelungite).

Maria Anca — un exemplu de amabilitate și respect față de cumpărătorii care vin cu dragoste la magazinul nr. 6 „Rodica** din Petroșani, ce e din belșug aprovizionat cu mărfurile de care an nevoie.

Stimați tovarășiAm înfățișat măsurile principale pe care le propune spre adoptare Comitetul Executiv. Consider că atît măsurile de creștere a prețurilor la animale, de mal bună cointeresare a producătorilor agricoli, cît ți măsurile de majorare a salariilor, cu compensarea corespunzătoare pentru creșterile de preturi ce urmează a se e- fectua la carne și produsele din carne, sînt în concordantă cu cerințele și posibilitățile societății noastre, cu necesitatea unei mat bune corelări a diferitelor sectoare de activitate șl a stimulării mal intense a dezvoltării sectorului zootehnic. Totodată, ele asigură o mai bună corelare a veniturilor între diferite categorii de oameni ai munci! și, ca atare, se înscriu în orientările stabilite de Congresul al X-lea șl de Conferința Națională din 1972. De aceea, aș propune Comitetului Central, Consiliului Suprem al Dezvoltării și Consiliului de Miniștri să a- do,pte aceste hotărîri, cu convingerea că ele vor constitui un imbold și mal puternic în activitatea țărănimii noastre, a clasei muncitoare, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii în înfăptuirea programului de dezvoltare în ritm susținut a economiei naționale, a întregii noastre societăți.Sînt convins că țărănimea, muncitorimea, intelectualitatea vor privi aceste măsuri in mod pozitiv, văzînd în ele expresia preocupării partidului și statului pentru dezvoltarea în ritm înalt a întregii economii, pentru asigurarea unu! echilibru corespunzător și a unei unități între diferitele sectoare de activitate — a» ceasta fiind una din condițiile hotărîtoare ale mersului nostru înainte. Orice dezechilibru manifestat, la un moment dat, într-un sector sau altul, nu poate să nu producă, pînă la urmă, anumite dereglări generale. De aceea, sînt convins, că măsurile propuse corespund pe deplin Intereselor societății noastre, ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii, a- le ntregului nostru pop Am ferma convingere că, clasa noastră muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, vor acționa cu toată hqtărîrea pentru a transpune în viată aceste măsuri, vor intensifica munca pentru a realiza înainte de termen sarcinile stabilite de Congresul al X-lea al partidului și de Conferința Națională. Cu această convingere, propun ca aceste hotărîri să fie adoptate,., urmînd , c» măsurile privitoare la prețuri să se aplice Începînd din 14 iulie, adică de mîine dimineață.Vă rog să transmiteți tuturor oamenilor muncii urări de succese în activitatea lor închinată înfloririi patriei, prosperității și fericirii întregului popor.Vă doresc tuturor, spor I» muncă, multă sănătate și fericire. (Aplauze puternice : Cei prezenți în sală ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Pentru respectarea 
termenului de punere 

Tn funcțiunePentru a inlesni acțiunea de depoluare a Jiului, constructorilor și montorilor șantierului T. C. M. M. Petroșani Ie revine ca sarcină să execute instalațiile prin care, în viitor, se. va realiza purificarea apelor reziduale provenite din mină.Primii pași au fost făcuți în acest sens. începute mai demult, în această lună s-au intensificat lucrările de montare a conductelor de apă reziduală între minele Aninoasa și, respectiv. Vulcan pînă la iazurile de decantare ale prepara- tiei Coroești. Intensificarea lucrărilor are ca scop respectarea termenului de punere In funcție a instalațiilor, programat pentru 15 august.Animați de dorința fierbinte de a întîmpina sărbătoarea eliberării cu rezultate deosebite în muncă, constructorii desfășoară o susținută întrecere. Contribuția cea mai consistentă Ia grăbirea terminării celor două „magistrale" de apă și-o aduc echipele de montori Iancu Mandia, la Aninoasa și Nicolae Jianu, Ia Vulcan, care s-au angajat în- tr-o adevărată „bătălie" cu timpul și distanțele pentru a respecta întocmai termenele de punere în funcțiune.



I

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României și

Consiliului de Miniștri adoptată în ședința comună din 13 iulie 1973Comitetul Central alP.C.R., Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a ■României și Consiliul de Miniștri, reunite în ședință comună din ziua de 13 iulie 1973, au luat cunoștință cu profundă satisfacție de propunerile prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la majorarea prețurilor de contractare a animalelor, la modificarea prețurilor de desfacere a produselor animaliere și compensarea cheltuielilor către populație determinate de modificarea acestor prețuri, precum și de propunerile privind majorarea salariilor pe anul 1973.Comitetul Central al partidului, Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și Consiliul de Miniștri, dind o înalta apreciere expunerii prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, consideră aceste măsuri ca avînd o importanță deosebită pentru dezvoltarea economică și socială a țării, pentru realizarea programului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R. și, totodată, pentru înfăptuirea măsurilor de creștere a nivelului de trai al întregului popor, țelul suprem al politicii partidului și statului nostru.Prin aceste măsuri se vor crea condiții mai bune pentru dezvoltarea în ritm mai intens a creșterii animalelor, asigurîndu-se astfel o îmbunătățire a aprovizionării populației cu carne, lapte, ouă și alte produse alimentare de bază.Majorarea prețurilor de ■ontractare și primei acordate întreprinderilor agricole de stat, cooperativelor agricole de producție, producători

lor individuali vor stimula creșterea pe mai departe a efectivelor de animale și totodată o îmbunătățire a veniturilor țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii din a- gricultură, asigurîndu-se astfel o mai bună corelare a veniturilor diferitelor categorii de oameni ai muncii.Compensarea cheltuielilor suplimentare determinate de modificarea unor prețuri de desfacere cu amănuntul la carne și produse din carne arată grija deosebită a partidului nostru de a nu afecta prin această acțiune, veniturile populației consumatoare.Preocuparea fundamentală a partidului nostru, țelul suprem al politicii sale este creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a mamelor, satisfacerea cît mai deplină a nevoilor întregului popor. In acest scop, în anul 1973 se va încheia prima etapă de majorare generală a salariilor prevăzută pentru acest cincinal, transpunîndu-se astfel cu consecvență în viață programul elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională cu privire la ridicarea nivelului de trai al poporului nostru.Așa cum rezultă din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin măsurile a- doptate veniturile reale ale populației nu numai că nu se diminuează, dar chiar vor crește în,tr-p măsură însemnată față de nivelul aprobat prin planul cincinal.Comitetul Central al P.C.R., Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și Consiliul de Miniștri aprobă în unanimitate propunerile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ți hotărăsc următoarele

De asemenea, se reduc prețurile de desfacere cu a- mănuntul la slănină și un tură de porc cu 2-3 după cum urmează : iei/kg.
Prețuri actuale Prețuri noi lei /kg lei/kg

ta tea a II-a— slănină crudă și sărată
— untură de porc calitatesuperioară— untură de porc cali-tatea I— untură de porc cali-

15,00 12,0014,00 11,0013,00 10,0017,00 15,00

țurile se vor corela cu prețul crapului de crescătorie.5. Se reduc prețurile de desfacere cu amănuntul;— ia pui de găină calitatea I (în viu) de la 17 lei la 14,50 lei/kg, iar la pui tăiați calitatea I în carcase întregi, ne- preambalați, de la 25 Iei la 22 lei/kg;— la găini și cocoși (înCalitateal actuale noi

viu) calitatea 1, de la 15,50 lei la 13 lei/kg, iar Ia găini tăiate, în carcase întregi, ne- preambalate, de la 23 lei la 20 lei/kg;La celelalte sortimente și calități de păsări și carne de pasăre, preturile se vor corela cu cele de calitatea I.Prețurile cu amănuntul la păsări : Iei/kg calitatea calitatea
II IIIactuale noi actuale noi

I. Cu privire la modificarea prețurilor de 
contractare la animale și produse animaliere1. Se majorează prețurile de contractare la tineretul bovin în medie pe kg de la 8,80 lei la 11,50 lei, diferențiat pe greutatea la livrare.Se vor acorda prime de 200 pînă la 500 lei pentru fiecare vițel livrat Ia greutăți

mari de întreprinderile agricole de stat șl cooperativele agricole: crescătorilor individuali li se va acorda o primă de 300 lei pentru fiecare vițel obținut în gospodăria proprie și contractat cu statul.
Prețurile de contractare la tineretul bovinPrețuri actualeGrupe de Iei/kggreutate viu Prețuri noiGrupe de Iei/kggreutate viu151 — 220 kg viu— calitatea 1 8,00— calitatea II 7,50— sub calitatea II 6,50221—320 kg viu— calitatea I 9,00— calitatea II 8,40— sub calitatea II 7,40

151 — 220 kg viu— calitatea l 9,00— calitatea II 8,00— sub calitatea I! 7,00221 — 280 kg viu— calitatea I 10,00— calitatea II 9,00— sub calitatea II 8,00281 — 340 kg viu— calitatea I— calitatea II—■ «ub calitatea 11 12.2511.259,00321 — 400 kg viu 341 — 400 kg viu— calitatea I— calitatea 11— sub calitatea IIPeste 400 kg viu— calitatea I— calitatea II— sub calitatea II

9,30 — calitatea I8.80 — calitatea II7.80 — sub calitatea IIPeste 400 kg viu9,80 — calitatea T9.30 — calitatea II8.30 — sub calitatea IIEa bovinele adulte sd majorează prețurile de contractare în medie cu 1,80 lei pe

13.2512.2510.25
14,3513,2511,00kg în viu, diferențiat, în așa fel ca să fie stimulată livrarea animalelor de calitatea I.

Prețurile de contractare la bovine adulte
Actuale Noi— calitatea I— calitatea II— sub calitatea II 8,007,004,60 10,008.506.502. Se majorează prețurile de contractare la porci vii în medic pe kg de la 10,32 lei Ia 11,20 lei pentru preluările do la cooperativele agricole și de la 9,72 lei pe kg la 10.24 Iei de Ia întreprin
derile agricole de stat. Majorarea este diferențiată pe categorii de greutate, urmărind stimularea producătorilor de a livra la fondul de stat porci în greutate de 101 — 120 kg.

Prețurile de contractare Ia porcii viiGrupele de greutate prețuri prețuriactuale noiIei/kg viu Iei/kg viu

Unități agricole de stat

Cooperativele agricole deproducție, asociațiile inter- cooperatiste80 — 89 kg viu 8.30 8,5090 — 100 kg viu 9,50 10,50101 120 kg viu 10,50 12,00121 — 130 kg viu 9,50 10,50peste 130 kg viu 9,50 10.5080 — 89 kg viu 8,30 8,3090 — 100 kg viu 9,00 9,50101 — 120 kg viu 9,50 10,50121 — 130 kg viu 9,00 10,00peste 130 kg viu 9,00 9,50Pentru livrarea porcinelor in greutate de peste 130 kg viu preluate pentru fabricarea de salamuri uscate și alte preparate solicitate la export, se acordă un spor de preț de 1 leu/kg. Pentru porcii livrați fabricilor de semi-
conserve de șuncă se acordă un spor de 1 leu/kg.Ij» gospodăriile populației se vor aplica aceleași prețuri pe grupe de greutate ca și la cooperativele agricole de producție.

întîlnirea tovarășului
NICOEAE CEAUSESCU

cu prima promoție de absolvenți 
ai Institutului central de pregătire 

a cadrelor de conducere din 
economie si administrația de stat » »

(Urnrare din pag. I)

3. Se majorează prețurile de contractare de la 8 lei la 10 lei/kg în viu pentru tineretul ovin crescut pentru carne pînă la un an și în greutate de cel puțin 20 kg.4. Se majorează prețul de livrare cu 0,50 lei/kg la crapul de crescătorie în greutate de pînă la 1 kg/bucată și cu 4 lei/kg prețul puietului. Pe această bază se va asigura corelarea preturilor și la celelalte specii de pește de apă dulce.5. Se reduc prețurile de contractare la păsările vii. La puii de găină de calitatea I, prețul de contractare se reduce de la 15,30 lei la 13 lei pe kg, iar la găini și cocoși de calitatea I de la 13,95 la 11,70 lei/kg. Corespunzător, se va reduce prețul și la celelalte calități de pui și găini.6. Pentru stimularea producției de lapte de vacă se acordă cooperativelor agricole de producție, începînd cu

acest an, o primă de 0,50 lei/l de lapte livrat la fondul de stat.Această primă se acordă cooperativelor agricole de producție care obțin o creștere a cantităților de lapte livrate statului de 150 1/vacă față de realizările anului precedent și cu condiția realizării în fiecare an a planului efectivelor de vaci cu lapte.De asemenea, se vor acorda prime și membrilor cooperatori și crescătorilor individuali pentru cantitățile de lapte livrate statului.Nivelul acestor prime este de 0,25 lei/l lapte livrat statului pînă la 500 1 lapte (de la fiecare vacă) și de 0,50 lei/l pentru cantitățile de peste 500 litri lapte.Aceste prime se acordă fără a se modifica prețul de desfacere cu amănuntul la lapte și produse lactate.

Pășiri vii— pui degăină 17,00 14,50— găini șicocoși 15,50 13,00 15,0013,00 12.5010.50 12,00 9.00
Păsări tăiate— pui de găinăîntregi și ne- preambalați 25,00 22,00 22,00 19.00 17,00 13,00pui de găină.fără cap și picioare, pre- ambalați 27,00 24,00 24,00 21.00— găini întregi.nepreamba-late 23,00 20,00 21.00 18,00 16,00 12,00— găini fără cap și picioare, nreamba- late 25,00 22,00 23,00 20,00 — —

II Cu privire la modificarea prețurilor 
de desfacere cu amănuntul la unele 

produse animaliereStimularea producătorilor prin acordarea unor preturi de contractare mai mari la animale și produse animaliere. face necesară majorarea în mod corespunzător a prețurilor cu amănuntul la aceste produse și derivatele lor. In același timp, vor fi reduse preturile cu amănuntul la

carne de pasăre, ouă și grăsimi de porc.In acest scop, se stabilesc următoarele modificări la prețurile de desfacere cu a- mânuntul :1, — Se majorează prețul mediu' cu amănuntul- la carnea de vită de la 19,15 lei/kg. la 24 lei/kg.
Prețurile cu amănuntul la carnea de vită

Calitatea Prețurile cu actuale amănuntul Iei/Ier. noi— mușchi 28,00 35,00— calitate superioară 23,00 28,0021,00— calitatea I 16,00— calitatea a II-a 10.00 13,002. Se majorează prețul nea de porc de la 18,12mediu cu amănuntul la car- lei/kg. la 21,92 lei/kg. .
Prețurile cu amănuntul la carnea de

porc

Specificare prețuri actuale lei/kg prețuri noi Iei/kg— mușchiuleț 28,00 32,00— cotlet țantricot fără coastă) 24.00 27.00— calitate superioară 22,00 25,00— calitatea I 15,00 17,00— calitatea a II-a 10,00 12,00— carne de porc cu slănină.preț mediu 16.28 18,26— carne de porc fără slăni-nă, preț mediu 18,12 21,92
3. Se majorează prețurile cu amănuntul Ia preparatele și conservele dc carne, corespunzător modificărilor prețurilor la carnea de vacă și de porc.

De asemenea, unele prețuri se reduc, iar altele râmîn neschimbate. Pe principalele produse situația este următoarea :
Prețurile de desfacere cu amănuntul la u 

nele preparate și conserve de carn^.Prețuri actuale lei/kg Prețuri noilei/kgPrețuri care se majorează— salam București 29 34— salam vînătoresc 29 34— salam italian 31 36— parizer 25 28.50— salam Poiana 35 39— mușchi file 42 48,50— cremvurștl 29 33— carne de porc în sucpropriu (cutia de 300grame) 10 11,15Prețuri care sc reduc— costiță afumată 26 24— piept afumat 26 24— slănină afumată 23 19,50— slănină fiartă cu boia 25 21,50— caltaboș Muscel 7.50 7.00—• sîngerete Semenic 13 12— Pateu Sibiu (cutia 100grame) 2,70 2.65— pateu carne pasăre (cu-tia 100 gr.) 4 3,70— hașe (cutia 200 gr.) 2.75 2,70— friptură pui cu cartof;piure 8 7,45Prețuri ce rămîn neschimbate
— tobă 17 17— caltaboș 11 11— caltaboș alb 14 14— tobă de casă 15 15— tobă cu șorici 10 104. Se majorează prețurile livrare a acestuia: la crapulcu amănuntul la pește de apă de crescătorie pînă Ja 1 kgdulce corespunzător cu modi- bucata de la 9,25 la 9,75 lei/ficările aduse prețurilor de kg; la celelalte specii pre-

6. Se reduc prețurile de desfacere cu amănuntul la ouă în medie cu 0.10 Iei pe bucată, diferențiat pe perioadele de livrare a acestora în cursul anului.7. Se stabilește prețui de desfacere cu amănuntul de 20 lei/kg la sortimentul de carne rezultat din sacrificarea tineretului ovin în greutate de peste 20 kg crescut pînă la vîrsta de un an.8. Rabatul comercial, cheltuielile de fabricație din in-
III. Cu privire la1. începînd de la data de 1 august, pînă la data de > noiembrie 1973, vor fi majorate, in mod eșalonat pe ramuri, salariile tuturor categoriilor de salariați care nu au beneficiat încă sau • -ătlJ beneficiat numai parțial de majorările de salarii prevăzute pentru prima etapă a cincinalului.Prin actuala majorare, sala- riații vor obține venituri suplimentare în valoare de 6,5 miliarde lei, la nivelul unui an.Ca urmare a acestei acțiuni, vor fi majorate salariile unui număr de aproape 4,6 milioane persoane, din care 2,8 milioane vor primi majorarea integrală a salariilor prevăzută pentru prima etapă a cincinalului. Salariații care au primit o parte din majorarea prevăzută pentru prima etapă urmează să primească diferența față de majorarea totală cuvenită.In acest fel se încheie prima etapă de majorare a salariilor prevăzută pentru actualul cincinal, asigurîndu-se, în total, o creștere medie a salariilor dc 8,2 la sută.2. In anii 1974—1975 se va efectua cea de-a doua etapă de majorare ă salariilor prevăzută pentru acest cincinal, în care salariile vor fi majorate cu peste 16 la sută. Ca urmare, salariul minim din economie va ajunge la peste. 1 100 lei lunar, iar salariul mediu lunar, la sfîrșitul anului 1975, va fi de 1 950 lei.3. Salariații care prin majorările de salarii ce se vor efectua în acest an depășesc plafoanele pentru acordarea alocației de stat pentru copii, a burselor din învățămîntul ele toate gradele, precum și a transportului gratuit la și de la locul de muncă, vor beneficia în continuare de aceste drepturi.4. Pe lîngă majorarea de salarii, toți salariați! vor primi, începînd de la data de 14 iulie a. c., cîte 7 lei lunar, re- prezentînd compensarea cheltuielilor medii suplimentare determinate de modificarea prețurilor la carne și preparate din carne.Pensionarii vor beneficia de o compensație în același cuantum.De asemenea, se va acorda o compensație de 10 lei pe lună pentru fiecare copil pentru care se primește alocație de stat.In total, populația va primi circa 1.1 miliarde lei anual drept compensație pentru modificarea preturilor, sumă care depășește cheltuielile suplimentare ale salariatilor și pensionarilor, determinate de majorarea preturilor Ia carne și preparate din carne.Avînd în vedere numărul total al salariatilor și pensionarilor, precum și cel al copiilor pentru care se primește alocație de stat, fondul total destinat acestui scop se va repartiza astfel:

dustrie, precum și adausurile și remiza din toate categoriile de unități de alimentație publică se mențin la valoarea absolută actuală pentru toate produsele ale căror prețuri se majorează, dimi- nuîndu-«e corespunzător ponderea lor procentuală în prețul mărfii.9. Măsurile privind modificarea prețurilor la carne și produse din carne se aplică începînd de la 14 îulie 1973. 
majorarea salariilor42,0 milioane lei lunar pentru 6 milioane salariați;11,2 milioane lei lunar pentru 1,6 milioane pensionari ț40,0 milioane lei lunar pentru 4 milioane eopBK <rondurile destinate acestor compensări sînt> alocate suplimentar față de fondurile prevăzute în planul cincinal pentru majorarea salariilor, pensiilor și alocațiilor pentru copii.Ca urmare a măsurilor preconizate mai sus, salariul real în acest an va fl de 1 397 lei, fată de l 382 lei cît este prevăzut în plan, în condițiile în care indicele general al preturilor se va situa în limitele celui planificat, respectiv 100,9 la sută fată de anul precedent.

*Măsurile adoptate de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României și Consiliul de Miniștri privind majorarea preturilor la carne și produse din carne sînt menite să vină în sprijinul agriculturii — ramură de bază a economiei naționale, în vederea creșterii nivelului de trai al țărănimii și reprezintă o expresie a preocupărilor consecvente nentru dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor vieții materiale.Realizarea în continuare a însemnatelor prevederi privind ridicarea nivelului de trai se sprijină și este nemijlocit condiționată de înfăptuirea o- biectivelor actualului plnn cincinal, i angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.Mobilizînd energia și entuziasmul în muncă al harnicilor constructori ai societății socialiste, valorifîcînd pe un plan mereu mai înalt experiența și spiritul lor creator, organele și organizațiile de partid au datoria să organizeze și să conducă cu fermitate ofortul coleativ al poporului pentru înfăptuirea programului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în tara noastră.-Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României și Consiliul de Miniștri își exprimă convingerea că oamenii muncii din tara noastră — muncitori, țărani, intelectuali, tineri și vîrstnici — vor înțelege justețea măsurilor adoptate și vor răspunde cu entuziasm la chemarea de a munci cu hotărîre pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor planului pe anul în curs și realizarea angajamentului național de încheiere a cincinalului înainte de termen. Este necesar ca fiecare om al muncii să acționeze perseverent pentru a contribui la sporirea continuă a producției, a productivității muncii sociale, la creșterea avuției națio* nale —- singurul izvor al bunăstării materiale, al înfloririi patriei noastre socialiste.
Decret al Consiliului de Stat
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lor mei, o cunoaștere mai profundă a liniei politice generale a partidului, a măsurilor adoptate de conducerea partidului nostru pentru dezvoltarea multilaterală a socialismului în patria noastră, pentru perfectionarea continuă a conducerii tuturor domeniilor de activitate, pentru promovarea perseverentă a noului, măsuri In inițierea și adoptarea cărora, dumneavoastră, iubita tovarășe secretar general, v-ați remarcat ca un a- devărat exemplu de Inițiativă, competență si consecventă pe care întregul partid, întregul nostru popor îl prețuiește și se străduiesc să-I urmeze. In- scriindu-se firesc în contextul acestor măsuri, cursul pe care-1 absolvim astăzi este el însuși expresia preocupărilor permanente ale conducerii partidului, ale dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru crearea celor mai favorabile condiții de îmbogățire a cunoștințelor, de însușire a celor mai avansate metode și tehnici de conducere economico-socială de către cadrele investite cu responsabilități în conducerea activității economice și administrația de stat.ș Institutul pe care-1 absolvim ' a realizat o operă pozitivă și prin introducerea noastră în studiul unor discipline noi, rod al investigațiilor științifice din ultimii ani. cum sini silința conducerii societății socialiste, metodele moderne d« culegere și prelucrare a datelor. folosirea calculatoarelorîn procesele de conducere, metodele și tehnicile de prognoză econo,oilco-socială si altele, Aș dori să remarc utilitatea deosebită pentru activitatea noastră viitoare a unor cunoștințe politîco-îdeologice care • ne • vor aftifa ca la locurile noastre de muncă să fim nu numai buni” specialiști., ei și militanți ai liniei politice a partidului nostru.A vorbit, apoi, absolventul Ion Neamtu. director al I.A.S. Huși, județul Vaslui, care a arătat : Prezența noastră în Academia „Ștefan Gheorghiu" timp de 1 an șl .jumătate ne-a dat posibilitatea de a perfecționa modul nostru de gîndire, capacitatea de înțelegere, analiză și soluționare a problemelor, de a ne înarma eu noi elemente necesare pentru ca deciziile noastre să aibă în vedere nu numai rațiuni tehnice, ci și rațiuni politice și economice.Noi, cel care lucrăm în a- gricultură, cunoaștem bine grija și atenția pe care conducerea partidului și statului o manifestă pentru progresul neîntrerupt al agriculturii pe linia trasată de Congresul al X-lea și de Conferința Națională din 1972, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului nostru. Ne angajăm ca reîncadrați în activitatea practică. la locurile noastre de muncă, să fim purtători ai celor mai înaintate metode de conducere și organizare a producției. acționînd ferm pentru a răspunde sensului și esenței măsurilor adoptate de partid pentru progresul neîntrerupt al agriculturii noastre.Dorim. tovarășe Nicolae Ceaușescu — a subliniat în încheiere vorbitorul —, să vă încredințăm în această zi importantă pentru noi, la capătul unei perioade de activitate de perfecționare, atît de fructuoasă pe care am străbătut-o în cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu", că exemplul însuflețitor de muncă pasionată, plină de dinamism creator, străbătută de înalte responsabilități politice pe care dumneavoastră ni-1 oferiți neîncetat, constituie pentru noi un imbold permanent în înfăptuirea sarcinilor care ne stau în față.In numele primei promoții de absolvenți ai institutului, Szabo Francisc, tnginer-șef Ia Uzina „Unirea" Cluj, a în- mînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj în care se .spune ; „Cu sentimentul de adîncă emoție, de satisfacție șl deosebită bucurie, prilejuit de întîlnirea cu Dumneavoastră. prima promoție de absolvenți ai Institutului central de pregătire a cadrelor de conducere din economie și administrația de stat din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu", vă exprimă profunda recunoștință pentru

condițiile deosebite de care au beneficiat în timpul studiilor pentru ridicarea nivelului politic și profesional corespunzător exigențelor e- tapel actuale de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Programul complex d® în- vâțămînt, organic legat de o multilaterală activitate practică. inițiat de Dumneavoastră și realizat cu consecvență în cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu", ne-a oferit excelente posibilități de a a- dînci cunoștințele noastre teoretice, de a ne însuși tehnici și metode moderne d® analiză și prognoză, de fundamentare științifică a deciziilor, de a ne perfecționa calitățile de conducători comuniști. capabili să participăm cu pricepere și fermitate la traducerea în viață a politicii partidului și statului.Călăuzindu-ne după indicațiile Dumneavoastră de a îmbina organic învățămîntul, cercetarea științifică șl producția. valorifîcînd experiența noastră anterioară, concomitent cu însușirea metodelor moderne de conducere am participat nemijlocit — prin programul de învățămînt — la activitatea de perfecționare a conducerii unităților e- conomice, ne-am străduit să materializăm noile cunoștințe în elaborarea de studii și soluții de organizare și raționalizare, care să contribuie Ia creșterea eficienței întregii activități economice.Sîntem pe deplin conștienți că absolvirea cursurilor institutului amplifică responsabilitatea noastră în munca practică consacrată ridicării. Ia un nivel calitativ superior a întregii activități economice, strîns împletită cu cea politico-organlzatorică și educativă, de realizare a principiilor eticii și echității socialiste.Revenind în unitățile noastre. în împrejurări deosebi-1 te. cînd întregul nostru popor se află în anul hotărîtor al îndeplinirii cincinalului* sîntem hotărîți sâ punem cunoștințele și expriența noastră în slujba realizării sarcinilor economice. Socotim câ aceasta este, pentru noi, modalitatea cea mai eficientă do a răspunde grijii și atenției pe caro conducerea partidului, Dumneavoastră personal* ni le acordați.Ne angajăm solemn în fața conducerii partidului, a Dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, învâțfnd permanent din prestigiosul! Dumneavoastră exemplu, din stilul de muncă pe care-1 promovați. să participăm Ia locurile noastre de muncă, cu înaltă răspundere comunista, cu energie și pricepere la realizarea importantelor sarcini ce stau în fața poporului nostru în etapa actuală, să contribuim cu competență și dăruire Ia realizarea înainte de termen a actualului cincinal, la continua perfecționare a organizării și conducerii economiei și întregii vieți sociale, să dovedim în toate împrejurările o atitudine fermă, avansată, revoluționară. <fe militanți comuniști.Asigurîndu-vâ de adeziunea noastră deplină Ia politica Internă și internațională a partidului — politică pare exprimă interesele și aspirațiile profunde ale națiunii noastre socialiste, sîntem ferm deciși ca unind calitățile specialistului cu cele ale conducătorului politic — așa cum no cereți Dumneavoastră — să nu precupețim nici un efort pentru traducerea în viață a întregului complex de măsuri politice și e- conomiee stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru triumful comunismului în patria noastră".Intr-o atmosferă însuflețită, entuziastă, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvântarea a fost urmărită cu deosebită atenție, fiind subliniată cu vii aplauze, par- ticipanții exprimîndu-și angajamentul lor ferm de a traduce în fapte indicațiile secretarului general al partidului, de a-și pune întreaga putere de muncă și capacita-' te creatoare în slujba înfloririi patriei socialiste, a ridicării ei pe noi trepte de progres și civilizație.
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Vineri la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a vizitat expoziția „Produse și tehnologii noi în construcția de mașini".Prin cele peste 1500 de produse și tehnologii noi, expoziția reprezintă o elocventă sinteză a creativității tehnice și realizărilor actuale ale constructorilor de mașini.Vizitarea expoziției de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a prilejuit o nouă întîlnire cu factorii de răspundere din ministere, centrale, întreprinderi și institute, cu specialiști, o trecere în revistă a principalelor preocupări din domeniul industriei construcțiilor de mașini, cît și adoptarea unor măsuri eficiente în vederea materializării obiectivelor de perspectivă elaborate în lumina programului de dezvoltare și modernizare în continuare a acestei ramuri. Industriei constructoare de mașini, ramură cheie pentru dezvoltarea rapidă și modernizarea economiei naționale, conducerea partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îi acordă permanent o deosebită atenție, un sprijin nemijlocit. Cele peste 200 de vizite de lucru — din care 24 numai în acest an — în unități ale industriei construcțiilor de mașini, întîlni- rile și consfătuirile de lucru, contactele cu conducerile ministerelor, cu specialiștii din întreprinderi sau instituțiile de cercetare proiectare au constituit factor dinamizant, deschizînd noi orizonturi și generoase perspective pentru progresul continuu al acestei industrii, în pas cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.In această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Virgil 'Actarian, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unel- te și electrotehnicii, Gheor- ghe Oprea, vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.Expoziția este printr-un citat din cuvînta- rea tovarășului Ceaușescu la jubileul Uzinelor de autocamioane din Brașov, pe care constructorii de mașini ÎI consideră ca un veritabil program al acestei ramuri.„Noi am numit acest cincinal „Cincinalul construcțiilor de mașini" pentru că într-a- devăr dorim ca în 1975 construcția de mașini din România să se ridice la un asemenea nivel, atît din punct de vedere cantitativ, cît mai ales calitativ, încît să poată fi competitivă cu orice producție similară din orice țară a lumii".Sub semnul acestei înalte exigențe, al acestei mobilizatoare chemări, harnicul detașament al constructorilor de mașini și-a mobilizat e- nergiile și puterea de creație, realizînd o gamă largă de utilaje și produse ațît pentru necesitățile economiei naționale, cît și pentru export.Vizita începe cu sectorul de mașini-unelte cu comandă numerică și afișaj de cote, domeniu căruia, în ultimul timp, specialiștii noștri, potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, i-au acordat o atenție deosebită. Rezultatele muncii lor orientate în direcția ridicării performanțelor tehnice și calitative ale utilajelor românești, prin legătura strînsă a cercetării cu producția, sînt concludente. Mărturie în acest sens sînt echipamentele electronice de comandă numerică, de acționări reglabile, traductoa- rele de măsură, componentele electronice și alte zitive. Sînt prezentate șini și echipamente comandă numerică și rea cotei — realizare să eu premiul I în domeniul produselor industriei de ma- sini-unelte și electrotehnicii. Cu echipamente similare sînt înzestrate diverse mașini de prelucrare a metalelor, de a- lezat, frezat, rectificat și altele. Multe din mașinile-unel- te expuse se bazează .pe soluții constructive originale, care le conferă o înaltă productivitate, o deosebită precizie, șansa de a pătrunde cu succes pe piața internațională. Intre acestea se remarcă strungul „SNB-320". . căruia constructorii arădeni . i-au adus îmbunătățiri. esențiale — brevetate ca invenție — pentru schimbarea, turațiilor în timpul lucrului, ceea ce permite o creștere cu . circa 20 la sută a productivității.Secretarul general al partidului se interesează de gradul de integrare a producției de mașini cu comandă _ program, cere să se treacă cît mai repede la producția de mare serie a tuturor prototipurilor și. în acest sens, să se reducă timpul de pregătire și asimilare a fabricației. Specialiștii Institutului de cercetări tehnologice pentru
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construcția de mașini împărtășesc secretarului general al partidului din preocupările lor în domeniul tehnologiilor de turnare și tratamente tehnice. Sînt înfățișate rezultatele obținute prin elaborarea unor tehnologii proprii aplicate în mai multe turnătorii, care permit realizarea unor piese complexe cu un consum redus de manoperă și îndeosebi de metal. Specialiștii institutului prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu machetele unora din celor 36 de tipuri de toare pentru tratamentmic și de inducție, agregate care se produc Ia uzinele „Independența" — Sibiu. Fabricarea acestora asigură îmbunătățirea calității fontei, reducerea consumului de cocs, importante economii d» valută.In discuția cu conducerea ministerului, cu cercetătorii și specialiștii, secretarul general a subliniat că pentru economia națională este deosebit de important să se realizeze utilaje care să folosească tehnologii avansate în elaborarea oțelului și fontei. Relevînd cu deosebită mîn- drie faptul că indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizitei de lucru făcute în luna Ianuarie la institut, au constituit un însuflețitor program 'de activitate, directorul institutului informează că au fost diversificate produsele obținute din aluminiu, s-a lărgit gama pieselor sinterl- zate obținute din pulberi metalice, au fost înregistrate succese în domeniul tratării anticorosive.— Este foarte bine, apreciază conducătorul. partidului și statului. Trebuie însă cag toate acest? realizări să fia generalizate în producție, în- tr-un timp cît mai scurt.Problema tipizării pe familii de produse ocupă un Ioc important în preocunările specialiștilor. A fost firesc deci ca și expoziția să reflecte rezultatele înregistrate, al căror efect este productivității si o economică sporită, zentate reductoare acționării mașinilor jelor de ridicat și și a unor mașini-unelte. precum și echipamentele tipizat» pen,tru manevrarea hidraulică și pneumatică a comenzilor de la diverse mașini și utilaje In continuare, este evidențiată contribuția industriei constructoare de mașini reducerea consumurilor energie în diverse ramuri economiei.In spiritul sarcinilor trasate de Conferința Națională, de Plenara C.C. al P.C.R. din luna martie, specialiștii și-au concentrat atenția spre elaborarea unor tehnologii originale privind folosirea lor bituminoase drept biistibjl în centralele electrice. Utilizarea combustibil nefolosit prezent, rea unor mii.Tot pe naie a resurselor de energie se înscriu si noile tipuri cazane A.M.I. și randamente 88-92 Ia sută, cu gabarite duse, folosite la încălzirea cuințelor. precum multe tipuri de complet automatizate. La același stand, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este prezentată o mașină electronică brevetată ca invenție, folosită în domeniul proiectării sistemelor de injecție la motoarele Diesel. Secretarul general al partidului discută cu autorul invenției, tînărul inginer Mihai Boița, îl felicită pentru realizarea sa.Ca o mărturie elocventă a potențialului industriei constructoare de mașini, a contribuției ei Ia dotarea tehnică a diferitelor sectoare, două realizări rețin atenția. Este vorba de primul reductor naval purtînd marca de fabricație a uzinelor reșițene si de prima vană-fluture destinată hidrocentralei de la Lotru.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este prezentată apoi schema instalației pentru stații de mare putere, rod al colaborării specialiștilor de Ia ..Electrouzin-proiect". ..Elec- troputere" și Institutul de cercetări și proiectări electronice, utilaj de o deosebită complexitate, pus în exploatare la uzina craioveană. Pentru ingeniozitatea sa, organizatorii expoziției i-au acordat premiul I în -domeniul tehnologiei. .. . rColectivele a numeroase întreprinderi constructoare de mașini, îndeosebi Centralei industriale de autovehicule, tractoare și mașini agricole, expun o serie de mașinî-u- nelte și instalații realizate cu forțe proprii pentru înzestrarea lor tehnică, cît și a altor unități. Sînt mașini de mar» performanță, de un înalt nivel tehnic. Apreciind aceste realizări, secretarul general trasează ca sarcină conducerii ministerului să se treacă la producția de serie în cadru] unei întreprinderi sneci- alizate. care să asigure totodată si livrări la export.Realizări deosebite în di-

creșterea eficiență Sînt predestinate și utila transport

va permite importante

la de ale

șisturi- com- termo- acestui pină In obține- econo-linia utilizării rațio-
Gama superioare de cure- lo- și mai arzătoar»

încercări de

versificarea producției, a promovării tehnologiilor .noi, a ridicării valențelor calitative ale produselor au fost obținute în ultimul timp și de constructorii de utilaj petrolier, domeniu în care țara noastră a cucerit un binemeritat prestigiu, situîndu-se pe locul trei în lume ca volum al producției și pe locul din punct de vedere al porturilor.Conducerea centraleiresort, prezintă secretarului general al partidului mai multe tipuri de sape de foraj de înaltă productivitate, competitive pe plan i____schema instalației de foraj pînă la flată în precum platforme de foraj marin, ale cărei documentații tehnice au fost deja încheiate.Un loc deosebit în cadrul expoziției este rezervat electronicii, ramură cu cel mai rapid ritm de dezvoltare în cadrul industriei constructoare de mașini, căreia conducerea partidului și statului îi acordă o atenție prioritară ținînd seama de rolul ei în progresul tehnicii. Sînt concludente în acest sens cifrele înscrise pe un panou privind programul special de dezvoltare a electronicii: la finele cincinalului producția acestei ramuri se va dubla în comparație cu anul 1970 și, potrivit studiilor de prognoză,- va crește de 4,5 ori la nivelul anului 1980. xemplu semnificativ dernizării producției cu tehnica mondială stituie calculatoarele rou „Felix". Ca rezultat al perfecționării continue de la modelul CE-30-32, aflat în fabricație în 1970-71, care cîntărea 21 de kg, tipurile introduse în prezent în producție CE-164 și 126 au o greutate de numai 1,8 kg și prezintă din multe puncte de vedere avantaje superioare. Specialiștii din acest sector informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu despre îndeplinirea sarcinilor trasate cu prilejul numeroaselor vizite de lucru în unitățile industriei electronice și’ electrotehnice privind diversificarea producției în pas cu cerințele impuse de dezvoltarea. economiei naționale, de progresul mondial deosebit de rapid în acest sector. Ei ilustrează aceasta printr-o gamă variată de aparate de măsură și control, pentru a- utomatizarea proceselor industriale, aparatură în domeniul tehnicii de calcul, produse de mare performanță și competitivitate.Secretarul general este invitat. în continuare, să viziteze mașinile și instalațiile expuse în aer liber pe platforma din fața pavilionului. Un loc important îl ocupă aici diversele tipuri de utilaje destinate mecanizării a- griculturii. Multe dintre ele •— prototipuri — sînt realizate în urma indicațiilor date de secretarul general al partidului. cu prilejul vizitei de lucru făcute la începutul a- cestui an la uzina Semănătoarea". Ele sînt menite asigure o mecanizare plexă, efectuarea unei ; variate de lucrări cu ment sporit. Printre tea sînt semănătoarea reale cu 48 de rînduri, față de numai 29 cît avea vechiul tip. semănători înzestrate cu dispozitive de împrăștiere a îngrășămintelor și ierbicide- îor și alte agregate. De asemenea, au fost realizate utilaje mari, destinate tractoarelor de tip greu. O noutate o constituie combina autopropulsată, de mare productivitate, realizată într-o construcție modernă, înzestrată cu a- gregate care permit folosirea ei complexă, la diferite lucrări de recoltare. In discuția cu specialiștii, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că trebuie diversificată în continuare producția pentru satisfacerea cerințelor tot mal

10 000 de curs de și macheta
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Un e- al mo- în pas îl con- . de bi-

săcom-game randa-aces- de ce

mari ale agriculturii. Totodată. dă indicația să se treacă la producția unei mașini caro să permită mecanizarea recoltării cînepei.Pe-harta economică a țării sînt prevăzute în actualul cincinal obiective de cea mai mare importanță. In toate județele țării se vor construi noi fabrici și uzine, se va extinde rețeaua de drumuri, vor cunoaște o mare amploare ■ lucrările de irigații și îmbunătățiri funciare.Tot acest program de vestiții, solicită așadar grenarea unor mașini și laje de mare capacitate randament. Acționînd în ritul hotărîrilor partidului șl statului, constructorii de mașini au trecut la asimilarea și producerea acestor mașini și agregate Unele din ele sînt expuse și prezentate ca unicate, printre acestea. se remarcă în primul r-înd autocamioanele și autobasculantele cu tonaj sporit, tractoare de mare putere, destinate îndeosebi șantierelor de construcții. cele cu dublă tracțiune etc.Constructorii de la Uzina mecanică Cîmpulung Muscel sînt prezenți la această confruntare a noului cu autoturismul de teren „ARO-244". Noul tip, cu caroserie metalică, are un confort sporit ‘ și este destinat atît transportului de persoane cît și de mărfuri. Merită subliniat faotul că, datorită performanțelor deosebite, peste 85 la sută din producția de autoturisme a Uzinei- din. Cîmpu- Iting Muscel este destinată exportului. intre exponatele prezentate în' aer liter se numără și diverse macarale și instalații pentru mecanizarea unor lucrări ce necesită un volum mare de muncă pe șantierele de construcții și de modernizare a drumurilor, nrecum și utilaj chimic de înaltă. complexitate pentru dotarea noilor uzine de îngrășăminte, de fire și fibre sintetice, mase plastice etc.întreaga expoziție reflectă strădania celor aproape o jumătate de milion de constructori de mașini din țara noastră, hotărîrea lor de a înfăptui sarcinile de o deosebită importanță trasate de nartid, de a traduce în viață indicațiile date de secretarul general, cu prilejul frecventelor sale vizite de lucru și în- tîlnirî cu colectivele diferitelor fabrici și institute. Numitorul comun al tuturor exponatelor prezentate îl reprezintă înaltul nivel, tehnic, caracteristicile constructive moderne. eficiența economică sporită.Expoziția constituie. totodată. pentru cadrele de muncitori, tehnicieni și ingineri, pentru proiectanți și cercetători. nu numai din ramura industriei constructoare de mașini, dar și din alte sectoare ale economiei, un Ioc de rodnic schimb de experiență, de popularizare șl generalizare a noilor produse și tehnologii.Vizita tovarășului Ceaușescu. dialogul

in- an- utî-?i spi-

Nicolae _____ _ permanent'de lucru, cu conducerile ministerelor, cu specialiștii, indicațiile date, aprecierea realizărilor obținute și felicitările adresate reprezintă pentru harnicul și talentatul detașament al constructorilor de mașini prilej de bucurie, dar și de analiză a sarcinilor de mare răspundere prevăzute pentru actualul cincinal. In viitorii ani. a spus la încheierea vizitei tovarășul Nicolae Ceaușescu, producția de mașini trebuie să fie alta, mai bună, să nu mal semene cu cea de azi. Posibilități •- xistă, se cere multă fermitate în înfăptuirea programelor elaborate de partid.Este un îndemn spre succese căruia muncitorii, ginerii.' tehnicienii, toți care lucrează în această mură de bază a economiei sînt hotărîți să răspundă prin fapte, prin realizarea cincinalului înainte de termen.
noi !n- cel ra-

ALGER 13 — Corespondentul Agerpres, Mircea S. lo- nescu, transmite: Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialsite România. ministrul e- ducației și învățămîntului. care a făcut o vizită oficială în Algeria, a încheiat, vineri, convorbirile cu ministrul al- garian al învățămîntului superior și cercetării științifice, Mohamed Seddik Benyahia. prin semnarea unui protocol cuprinzînd măsuri pentru

dezvoltarea colaborării între România și Algeria în domeniul învățămîntului superior și cercetării științifice.La solemnitatea semnării documentului au luat parte Mohamed Salah Dembri, secretar general al Ministerului Algerian al învățămîntului Superior și Cercetării Științifice, alte persoane oficiale algeriene, precum și ambasadorul României la Alger, Ștefan Mihai, și membri ai Ambasadei.

ROMA 13 — Corespondentul Agerpres, Radu Bogdan, transmite: Intr-o rezoluție a- doptată la ultima reuniune a Direcțiunii Partidului Comunist Italian, în legătură cu situația politică din țară, se arată că în prezent s-au creat noi posibilități pe calea inițiativei și acțiunilor forțelor democratice și populare.După ce evidențiază că, deși noul guvern de centru-stîn- ga reprezintă o schimbare de orientare- și de intenții politice, primele sale luări de poziții nu lasă totuși să se întrevadă că programul, în curs de pregătire, va fi de natură să facă față exigențelor impuse de criza politică în care se află țara, rezoluția subliniază că exigențele reale ale

Italiei impun să se meargă înainte către o cotitură democratică. Opoziția comuniștilor își propune, de aceea să determine noi deplasări în orientarea maselor populare, a opiniei publice. Ea va dezvolta o amplă inițiativă unitară pentru a se înainta tre soluționarea marilor pro- nationale. i din ul- ultimul este po- în mod societății
căbleme ale vieții Experiența nu numai timul an, dar și din deceniu, arată că nu sibil să se înfrunte serios problemele ; italiene, să fie depășite crizele, să se acționeze pentru a- vansarea democrației, să se guverneze în interesul națiunii, fără consensul și angajarea clasei muncitoare șl aur-maselor populare care mează P.C.T.

Seară culturală româneascăTOKLO — Corespondentul Agerpres, FI Țuiu, transmite: Filiala din Nagoya a A- sociației de prietenie Japonia- România a organizat o seară culturală românească, în cadrul căreia profesorul universitar Nakayama Takeo, de la Facultatea de științe juridice a Universității Meijo, a împărtășit din impresiile culese în timpul vizitei pe cane

a întreprins-o anul trecut țara noastră. Profesorul universitar Takeshi Shi ura, președinte al Asociației de prietenie Japonia-România, a vorbit în continuare despre cultura românească.Au fost prezentate filmele documentare „Mînăstirile din Moldova" și „Muzeul de artă al Republicii Socialiste România".

în Presiuni ale forțelor patriotice

împotriva trupelor lonnoiisteCAMBODGIA 13 (Agerpres). — Sub presiunea forțelor patriotice, patru batalioane ale armatei lonnoiiste, au evacuat, joi noaptea, pozițiile ocupate de ele în vecinătatea localității Kantuot — situată la 20 km sud-vest de Pnom Penh.

Trupele lonnoiiste au obligate, de asemenea, abandoneze o poziție ocupată pe șoseaua nr. 6, la 30 km de capitală. Drept urmare, a- ceastă importantă cale de comunicații este controlată pe o porțiune de 50 km de forțele patriotice.
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NAțlUNILE UNITE, 

cretarul general al 
zației Națiunilor 
Kurt Waldheim, 
primat 
rare în legătură 
privind masacrul 
trupele colonialiste portughe
ze împotriva a peste 400 de

Se- 
Organi- 

Unite, 
și-a ex- 

profunda îngrijo- 
cu știrile 
co-mis de

locuitori pașnici ai unui 
morambican — transmite 
genția Associated Press, 
tind un purtător de cuvint o- 
ficial al O.N.U.

sat 
a- 
ci-

PARIS. — La Paris a avut 
Ioc, joi, o nouă reuniune a 
Conferinței consultative a ce
lor două părți sud-vietnameze. 
Cu acest prilej, șeful delega
ției Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viei-

namului de Sud, Nguyen Van 
Hieu, a cerut ca administra
ția de la Saigon să răspun
dă propunerilor delegației 
G.R.P. în Comisia militară 
mixtă bipartită pentru a pu
tea fi aplicate prevederile re
centului Comunicat comun, in 
special in legătură cu proble
mele cele mai urgente — în
cetarea focului și returnarea 
prizonierilor. De asemenea,

Nguyen Van Hieu a afirmat 
că guvernul său este pregătit 
să țină imediat tratative pri
vind problemele respectării 
stricte a încetării focului, re- 
turnării neîntirziate a tuturor 
persoanelor civile deținute și 
asigurării libertăților democra
tice ale populației.
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De ce or fi amuțit televizoarele?Televiziunea, acest mijloc de comunicare ce ne furnizează un larg evantai de e- misiuni — informative, educative, culturale sau artistice — face parte acum din familiile noastre. Dar noi, în Valea Jiului, sîfiterh frustrați, de aproximativ trei săptă- mîni, de programele Dacă îmi propun șă resc o emisiune care teresează, cuplez televizorul cu emoție: va funcționa bine sau nu ? paratulI imaginea și am neplăcuta, e- nervanta alb. In astfel de situații, destul de frecvente în ultimul timp, prin eliminare, încep să caut cine este vinovat.Studiourile din București — nu, zîmbîtoarea crainică ne anunță, atunci se mai în- timplă — destul de rar — defecțiunea tehnică ivită si ne cere scuze politicoase. Televizorul meu, iarăși nu I... E „sănătos". In acest caz responsabilitatea e pe undeva, pe la mijloc, între televizor și studio, deci la stația releu

sale, urmă- mă in-
Și nu-i de vină a- •Aștept să aparăsurpriză să-l văd

Mica publicitateVI ND175 cmc, Petrila.VÎND Wartburg lux 312, Iscroni 76.PTERDUT legitimație serviciu pe numele Băi?an Dumitru, eliberată de E.G.C. Petroșani. O declar nulă.

Institutul de cercetări
din Paring. Dar statare nu are mîngîie.Plătim vrem, în ceoa. ce.

această con- darul să neIa timp șit axeleschimb, să primim ni se cuvine. De stalia releu trebuie să se îngrijească cineva, să o verifice periodic. Mai mult, ea se află în grija unei Din oasa rului ci ni■ există deficiente de a supraveghea releul și, deci, o lipsă de respect fată de noi, abonatii.Există cauze de natură tehnică ? Să le cunoaștem și noi pentru a nu ne mai supăra și să lăsăm aparatele să se odihnească pînă la remedierea situației, una sau mai multe care au datoria sarcină de serviciu, praveghea buna funcționare a releului ? Să-șj facă datoria ! P. PÂNDELE, pensionar. Petroșani

instituții, defectuoasa și caprici- funcționare a televizo- meu, și ale multor ve- și cunoscuți, deduc că în datoria

Se află persoane expresă, în a su-

Si proiectări miniere

anunțaConcurs pentru ocuparea următoarelor posturi
proiectant! principali 
economist
matematicianConcursul va avea Ioc la sediul I.C.P.M.H., str. Mihai Viteazul nr. 3, în 25 Iulie 1973 ora 8.Condițiile de angajare și salarizare conform Legii nr. 12/1971.

motocicletă Jawa str. Luminii 16/3

PIERDUT repartiție muncă pe numele Mustață Dumitru, eliberată de Grupul școlar minier Petroșani, declar nulă.
Unele promisiuni au fost

■ ■ adeja onoratecomerțului textile Deva, ne-a răspuns în „Ofer-
întreprinderea cu ridicata pentru —încălțăminte dat următorul legătură cu articolultele maga^nelor de specialitate față în iață cu cerințele vestimentației zon“, publicat tru nr, 7332:„Vă facem am prelucrat comercial conținutul articolului menționat mai sus cu care ocazie s-a desprins concluzia că cele semnalate sînt juste, ele fiind cunoscute de noi — și fac parte din obiectul activității noastre de zi cu zi.Lipsurile semnalate la unele articole csft costume fire fine bărbați, imper- miabile tercot femei, raglan relon, confecții jerse supra- elastice — sînt obiective, articolele respective fiind dirijate de M.C.I. pe bază de repartiții. Există preocupări din partea noastră de a pune la dispoziția populației din județ măr-

de se- în ziarul nos-cunoscut că cu aparatul

furi textile — încălțăminte care să satisfacă gusturile exigenților . noștri cumpărători.Astfel cu toate că nu am avut nici o repartiție, pe trimestrul II la costume fire fine — pe baza relațiiloi
Pe urmele 
materialelor 

critice 
ale ziarului

■ ■■București, mari, astfel să punem cumpărătorilor aceste articole — îp care atît materia primă cît și confecționat'u’ se execută la noi — noul articol lansat purtînd denumirea de „poliester tex- turat" și este foarte apropiat de cel din import, într-o gamă de poziții colo- ristice foarte variată11.Promisiunile făcute materializat zilele cînd în unitățile zate în desfacerea țiilor și-au făcut primele seturi de de bărbați și femei liester text'urat, cu

cantitățică vom reuși la dispoziția

cu furnizorii am reușit totuși să punem la dispoziția cumpărătorilor din județ, în primele două Iun: ale trimestrului II 1973 peste 1000 costume.In ceea ce privește muli discutatul — și la modă — jerșe, vă facem cunoscut că, începînd din această lună vom primi de la C.C.T

s-au acestea speqiaji- confec- apariția costume din po- o croială modernă și într-o gamă variată de culori. Deci, oarecum se poate spune că balanța dintre oferte și ce- rințe a început să fie echilibrată în folosul atît al întreprinderii comerciale cît . și a masei, largi a cumpărătorilor. Și. acest lucru trebuie permanentizat în continuare I


