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I! 4 1Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la consfătuirea activului de partid și
ii

de stat din ministere și instituții centrale
Activul central de stat aduce o contribuție
prețioasă la înfăptuirea politicii partidului,

la realizarea planului cincinal, la
perfecționarea activității economico-socialeStimați tovarăși,Consfătuirea activului de partid și de stat central a a- nalizat astăzi, pentru prima oară în acest cadru, activitatea lucrătorilor din ministere și din celelalte organe republicane. Fără îndoială, organizarea acestei consfătuiri era « necesară mai de mult, finind ■seama de rolul tot mai important pe care îl au ministe- ■ rele, organele de stat în înfăptuirea programului de dezvoltare a patriei noastre.Se poate spune că dezbaterile au pus și mai mult în e- vidență atît munca desfășurată de aparatul central pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului și a legilor țârii, cît și problemele mari ce stau în fața noastră privind perfecționarea în continuare a aparatului de stat, îmbunătățirea conducerii la nivel central.Vorbitorii au înfățișat activitatea desfășurată de ministerele și organismele centrale respective, de organizațiile de partid, au evidențiat rezultatele obținute de comuniști, de conducerile ministerelor. de toți lucrătorii aparatului central în activitatea lor de mare răspundere. In același timp, mulți au adus o serie critici, pe deplin îndreptățite, în legătură cu stilul și metodele de muncă din ministere. S-au făcut referiri la o serie de practici birocratice ce se mai manifestă, încă destul de puternic, în activitatea unor ministere și organe centrale. Unii tovarăși au încercat să facă și referiri autocritice — acestea au fost, e drept, destul de timide. Sper că în cadrul consiliilor de conducere, în activitatea ministerelor spiritul autocritic nu este tot așa de slab cum s-a manifestat aici. In orice caz, aș dori să exprim speranța că în analizele ce vor avea loc, în continuare. cu toți lucrătorii din ministere, se va ține seama de aceasta și se va arunca o privire mai atentă asupra metodelor de muncă, a defecțiunilor existente, se va adopta o atitudine mai autocritică, dezvăluind curajos lipsurile și greșelile spre a șe putea găsi căile cele mai bune de perfecționare a activității de viitor.S-au făcut o serie de propuneri cu privire la activitatea în perspectivă — deși, trebuie să spunem deschis, mă așteptam să fie făcute mai multe sugestii. Poate tovarășii a- preciază că merge totul bine,

că nu mai sînt prea lucruri de îmbunătățit atare, nu au considerat necesar să facă sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea activității. După părerea mea, era util să se discute aici mai pe larg asupra măsurilor ce trebuie luate in viitor. Mai sînt încă multe lucruri de îmbunătățit în activitatea ministerelor și organelor noastre centrale, în toate sectoarele de activitate.In general, însă, se poate a- precia că dezbaterile au fost utile. Ele vor exercita, fără îndoială, o influență pozitivă în perfecționarea activității a- paratului central, se vor resimți în munca ministerelor și organelor centrale. Mai cu seamă întreprinderile și unitățile subordonate organelor centrale vor resimți în activitatea lor îfiăsTTnTe''de' îmbunătățire care vor decurge din această consfătuire.Pentru a aprecia în mod corespunzător activitatea aparatului central, trebuie să pornim de la felul cum se realizează hotărîrile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale, in general, putem spune acum, în anul celei de-a XXX-a aniversări a răsturnării dictaturii militare fasciste, a eliberării patriei de sub dominația fascistă, că în perioada construcției socialiste am realizat succese remarcabile în toate domeniile de activitate. Avem bune rezultate în realizarea planului cincinal 1971—1975. Vă sînt cunoscute aceste rezultate și nu mă voi referi la ele. Doresc numai să subliniez că ele demonstrează pe deplin realismul planului cincinal, evidențiază că există toate condițiile ca angajamentele asumate de organizațiile de partid, de colectivele de oameni ai muncii pentru realizarea cincinalului într-un termen mai scurt să fie îndeplinite cu succes.Am ascultat aici relatările primului secretar al municipiului București, tovarășul Cioară, privitor la felul cum se îndeplinește angajamentul organizației de partid din Capitală de a realiza cincinalul în patru ani și jumătate. Am înregistrat cu multă satisfacție că organizația de partid a Capitalei își reafirmă acest angajament. (Aplauze puternice).Succesele pe care le-am bîndit în toate domeniile activitate sînt o puternică monstrare a justeței liniei nerale politice, marxist-leninis-

multe și, ca

do- de de- ge-

te, a Partidului Comunist Român, care aplică în mod creator legitățile generale ale dezvoltării sociale la condițiile concrete din țara noastră.Trebuie să menționăm, și în acest cadru, realizăm în gramului de mico-socială cialiste se noastre muncitoare, care îndeplinește cu cinste de clasă conducătoare a societății, înfăptuiește neabătut politica de industrializare socialistă a patriei, de ridicare generală a României. (Aplau
ze puternice). Su lesele în - dezvoltarea agriculturii noastre socialiste sînt nemijlocit legate de activitatea creatoare a țărănimii cooperatiste, a întregii noastre țărănimi. care înfăptuiește neabătut politica partidului, asigUrînd. în strîn- să alianță cu clasa muncitoare, cu celelalte categorii sociale, mersul înainte al societății. Trebuie, de asemenea, să evidențiem rolul tot mai. important pe care îl joacă intelectualitatea din țara noastră — în strînsă muncitorimea în înfăptuirea■ gram elaborat X-lea. noastre muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor care, sub conducerea partidului comunist, dă viață politicii interne și externe a partidului și statului, politică ce corespunde pe deplin năzuințelor întregii națiuni socialiste. 
(Aplauze puternice).Consider necesar ca. în cadrul consfătuirii cu activul central de bază, să menționez contribuția de mare însemnătate pe care aparatul nostru de stat, ministerele, celelalte organe centrale o aduc la organizarea întregii activități de înfăptuire a hotărîrilor de partid, a legilor țării. Pe baza rezultatelor generale în înfăptuirea planului cincinal, putem aprecia că aparatul de stat își îndeplinește în bune condiți- uni sarcinile încredințate de 
partid, de popor. (Aplauze pu
ternice).După cum se știe, Comitetul Central al partidului a a- doptat, în ultimii ani, o serie de măsuri în vederea perfecționării- planificării și conducerii activității economico-sociale. Au fost create o serie de organe, jncepînd de la întreprinderi și pînă la conducerea ministerelor, care asigură înfăptuirea principiului conducerii colective, ca prin-

că tot ceea ce înfăptuirea pro- dezvoltare econo- a României so- datorește clasei își rolul

colaborare cu și țărănimea — întregului pro- de Congresul al Datorăm tuturor realizările oamenilor

Ședința
Consiliului de Stat

cipiu de bază al întregii noastre activități. Aceste organisme și-au dovedit pe deplin u- tilitatea. reușind, în cîțiva ani de cînd au fost constituite, să desfășoare o activitate rodnică în toate domeniile de activitate. Au fost luate, de asemenea, măsuri de perfecționare a organizării aparatului central. de eliminare a unor paralelisme și practici birocratice, de creștere a eficienței muncii și a operativității și spiritului de răspundere. Și în această direcție putem aprecia că avem rezultate bune. Viața a demonstrat că aceste măsuri erau necesare ; ele au imprimat un curs mai viu întregii activități. Putem spune că măsurile de perfecționare a condu-

cerii și planificării, a organizării activității aparatului de stat au exercitat o influentă asupra sarcinilor în toate In realizareii unui program grandios trebuie avem permanent în vedere necesitatea de a găsi formele organizatorice. metodele și stilul de muncă corespunzătoare, în vederea unirii eforturilor maselor largi populare într-o direcție unică. In cadrul consfătuirii cu activul de bază central al statului putem a- precia că și în domeniul conducerii activității economico- sociale avem rezultate bune, că mergem pe o cale corespunzătoare necesităților actuale ale dezvoltării României. 
(Aplauze puternice).

puternică înfăptuirii domeniile.asemeneasă

Necesitatea eliminării
formularisticii, simplificării
aparatului central de stat, 

întăririi spiritului de răspun 
dere în munca ministerelor
Stimați tovarăși,Apreciind aceste mărețe realizări, activitatea organelor noastre de stat care înfăptuiesc neabătut, sub conducerea partidului, sarcinile mari ce le revin, nu putem trece cu vederea o serie de lipsuri ce continuă să se mai manifeste. Trebuie să spunem deschis la această consfătuire, că. din păcate, în activitatea ministerelor, a organelor republicane există încă multe lipsuri și carențe ce influențează negativ asupra eficienței vieții economice. M-aș referi. în primul rînd. la faptul că încă nu în suficientă măsură aparatul nostru de stat rezolvă operativ, cu spirit de răspundere, problemele mari ce îi stau în față. Sînt întîrzieri cu totul nejustificate în soluționarea multiplelor probleme de care depinde bunul mers al activității întreprinderilor, lor economico-sociale neral.In primul rînd. se serioase lipsuri în care ministerele și noastre centrale planurile. Ele nu în suficientă măsură, la întocmirea planurilor, de necesitatea folosirii la maximum a capacităților de producție, a forțelor materiale și umane de care dispun, de buna corelare a diferitelor capitole ale planului și. mai cu seamă, de asigurarea bazei tehnico-ma- teriale necesare înfăptuirii planurilor. Desigur, planurile

unități- în ge-mențin felul în organele întocmesc țin seama

se îndeplinesc și se depășesc, dar știm cu toții cîte probleme trebuie rezolvate în fiecare săptămînâ. în fiecare zi chiar, și care sustrag cadrele noastre de la alte activități. Asemenea probleme pot și trebuie să fie evitate prin întocmirea judicioasă a planurilor. Știm cu toții cît timp se risipește pentru soluționarea unor probleme de aprovizionare, ce greutăți întîmpină întreprinderile în această direcție. A- cest fapt determină ca, de multe ori. să se lucreze ore suplimentare, să se muncească și duminica pentru realizarea planului. în timp ce în zilele și în orele de lucru obișnuite nu se lucrează capacitate.Am început cu blemă pentru că tului nostru central este tocmai acela de a asigura o bună planificare a întregii activități și. desigur. în primul rînd a activității economice, o bună organizare a a- provizionărij tehnico-materi- ale în vederea îndeplinirii planului de dezvoltare economică- socială a țării.Sînt încă lipsuri serioase în organizarea cercetării științifice. mai cu seamă în introducerea rapidă în producție a rezultatelor cercetării și
(Continuare în pag. a 2-a)

Din nou

In ziua de 12 aprilie 1974, a avut loc. 
Ia Palatul Republicii, ședința Consiliului 
de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socia
liste România.

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

Consiliul dc Stat a dezbătut și aprobat 
Statutul Consiliului Intercooperatist, Sta
tutul Asociației Intercooperatiste și Statu
tul cooperării și asocierii dintre unitățile 
de stat și cooperativele agricole de pro
ducție.

De asemenea, au fost modificate decre
tele de organizare și funcționare ale Mi
nisterului Industriei Chimice, Ministerului 
Industriei Metalurgice, Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii și Ministerului Transporlu- 
rilor și Telecomunicațiilor, înființîndu-se, 
în structura organizatorică a acestora, di
recții de cooperare economică internațio
nală și comerț exterior ; a fost aprobată, 
de asemenea, modificarea denumirii Mi
nisterului Comerțului Exterior in Minis
terul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, înființîndu-se 
în cadrul acestuia, direcția generală de 
cooperare economică internațională, po
trivit noilor sarcini ce revin ministerului 
în acest domeniu.

A fost aprobat decretul privind regle
mentarea activității de inspecție comer
cială de stat.

Au fost ratificate următoarele conven
ții, acorduri și protocoale internaționale : 
Convenția privind înființarea Uniunii E- 
conomice Internaționale pentru organiza
rea cooperării în producție, a livrărilor de 
utilaje și acordarea de asistență tehnică 
în construirea de centrale nuclearoelec- 
trice „Interatomenergo" ; Convenția pri
vind crearea Organizației internaționale 
pentru colaborare economică și tehnico- 
științifică în domeniul industriei electro
tehnice „Interelectro" ; Convenția cu pri
vire la recunoașterea și echivalarea reci
procă a documentelor de absolvire a in
stituțiilor de învățămînt mediu, mediu de 
specialitate și superior, precum și a do
cumentelor de acordare a titlurilor știin
țifice și a gradelor didactice ; Convenția 
de asistență medicală dintre guvernul Re-

publicii Socialiste 
Regatului Unit al 
dei de Nord și a
Convenție; Acordul dintre guvernul Re
publicii Socialiste România și guvernul 
Statelor Unite ale Americii privind trans
porturile aeriene civile; Acordul de 
schimburi culturale dintre guvernul Re- 

, publicii Socialiste România și guvernul
Republicii Peru ; Acordul de colaborare 
culturală dintre guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Republicii 
Ecuador ; Acordul între guvernul Republi
cii Socialiste România și guvernul Repu
blicii Populare Cbineze referitor la trans
miterea în folosință a unor terenuri și 
construirea pe bază de reciprocitate, a se
diului Ambasadei Republicii Socialiste 
România la Pekin și a sediului Ambasa
dei Republicii Populare Chineze la Bucu
rești ; Protocolul la Convenția internațio
nală pentru pescuitul în Nord-Vestul O- 
ceanului Atlantic, referitor la amenda
mentele la Convenție, încheiat la Wa
shington, la 6 octombrie 1970 ; Protocolul 
semnat la Viena la 7 iulie 1971 referitor 
la un amendament a] Convenției privind 
aviația civilă internațională, încheiată Ia 
Chicago la 7 decembrie 1944. De asemenea, 
a fost aprobat Statutul Organizației Mon
diale a Turismului.

Toate decretele adoptate au fost, în pre
alabil, discutate și avizate favorabil 
comisiile permanente de specialitate 
Marii Adunări Naționale, precum și 
Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a examinat Darea
seamă asupra activității Tribunalului Su
prem pe anul 1973 precum și Raportul cu 
privire la activitatea desfășurată de or
ganele procuraturii în anul 1973. Consi
liul de Stat a aprobat Darea de seamă și 
Raportul prezentat, subliniind necesita
tea ca organele de justiție și procuratură 
să acționeze în continuare pentru întărirea 
legalității socialiste, apărarea cu fermita
te a proprietății socialiste 
legitime ale cetățenilor.

în continuare, Consiliul 
minat informarea privind 
primire și rezolvare a cererilor, reclama- 
țiilor, sesizărilor și popunerilor cetățeni
lor adresate Consiliului de Stat în anul 
1973 și a adoptat măsurile necesare pentru 
o mai justă și operativă soluționare a 
acestora.

România și guvernul 
Mari] Britanii și Irlan- 
Protocolului la această

de 
ale 
de

de

și a intereselor

de Stat a exa- 
activitatea de

Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu
Tovarășul Umberto Terracini, senator, membru al Direc

țiunii P. C. I.
Delegația Comitetului de Eliberare al Organizației Unității 

Africane
Secretarul pentru comerț al S.U.A.

cu întreagaaceastă pro- rolul apara-

(în pag. a 4-a)
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a acumulat de ia 
lunii sectorul V 

Lonea un rol im-

Acțiunile cultural-educative
la sfîrsit de»

au creșterea minerilor, Și

Au trecut cîteva luni de zile de cînd programele cluburilor și caselor de cultură. întocmite pentru sfîrșitul săptă- mînii, nu numai că au stagnat ci în unele locuri, chiar regresat. Odată cu timpului liber aldestinat odihnei, recreării îmbogățirea cunoștințelor lor, instituțiile culturale din Valea Jiului au avut sarcina de a-și coordona astfel activitatea îneît să atragă oamenii muncii la acțiuni diverse, diferențiate pentru a răspunde la cît mai multe interese și preferințe.Ce aspect cultural-educativ, dirijat, au zilele de repaus ale minerilor acum ? La E-M. Lu- peni l-am întîlnit pe tovarășul 
loan Ghinea, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid, care ne-a oferit cîteva detalii în această privință.— Atenția noastră se orientează mai mult asupra căminelor muncitorești, locuri relativ omogene sub raportul sferei de interese în care acțiunea educativă complexă se poate desfășura în foarte bune condiții. Sîmbătă (în urmă cu o săptămînâ — n.r.) au fost

La sectorul V 
al minei Lonea

Hărnicie, pricepere, 
asistență tehnică 

permanentă
de tone 
plan, cît 
începutul 
al minei
portant l-au avut atît hăr
nicia și priceperea mine
rească, cît și aprovizionarea 
ritmică cu materiale a locu
rilor de muncă, asistența 
tehnică permanent acordată, 
intervențiile operative ale 
personalului electro-meca- 

nic în remedierea unor de
fecțiuni. Din rîndul perso
nalului mediu tehnic s-au 
evidențiat în mod 
sebit maiștrii 
Gheorghe Dombi.
Prescan și Gheorghe 
raschiv, maiștrii 
mecanici Nicolae Teaciuc, 
Petru Rusu și maistrul prin
cipal Aron Vasiu care s-au 
preocupat cu toții de asigu
rarea tuturor condițiilor ne
cesare brigăzilor.

In abata je cel o mai bune 
rezultate le-au obținut bri
găzile conduse de Constan
tin Chițoiu (plus 380 tone) 
și G*>“nrghe Cuzulov (plus 
116 tone)

săptămînâorganizate două spectacole ale artiștilor amatori de la club, iar duminică tinerii mineri au fost cuprinși într-o largă acțiune de gospodărire și înfrumusețare a localității (transportarea pămîntului vegetal pentru zonele verzi, demolări în cartierele Braia și Grafit, plantări etc). După o- rele de muncă patriotică tinerii au participat la manifestări sportive (popice, tenis, meciuri de fotbal). împreună cu cercul ..Prietenii noului angajat", al cărui scop este să faciliteze și să grăbească încadrarea lor nu numai în colectivele de muncă, ci și în localitate, mai sînt o serie de activități culturale, legate de procesul de producție. De pildă, joi. brigada artistică de agitație a clubului muncitoresc a prezentat un program în sala de apel, cu un text axat pe abaterile disciplinare, concretizate și însoțite de proiecția unui film al cineclubului „Amafilm".Despre programul cultural
T. spAtaru

(Continuare in pag. a 3-a)
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Succesele unui tînăr 
colectiv de muncă 

bilanț întocmit în 
zilei de ieri la secto-

i producție al minei Li- 
I evidenția faptul că de 

fost
i 0 

cantitate de 5570 tone de căr
bune. Din acestea, „partici
parea" primei decade a lu
nii aprilie se cifrează la 713 
tone, ilustrînd odată în plus 
faptul că ritmicitatea pro
ducției se numără printre ca- 
racteristicele activității aces
tui harnic colectiv de mun
că. Minerii din cea mai tî- 
nără mină a bazinului și-au

cursul 
rul de 
vezeni 
la începutul anului a 
extrasă peste prevederi

propus să mai extragă, su
plimentar, pînă la 1 Mai, în
că 1500 tone de cărbune.

Printre cei care se remar
că în mod deosebit prin 
munca depusă în aceste zile 
pot fi citați minerii din bri
găzile de frontaliști conduse 
de Costache Zaharia și Tra
ian Șușu, precum și cei din 
brigăzile de pregătire condu
se de Constantin Peloiu și 
Gheorghe Nicoară care obțin 
productivități ridicate ca ur
mare a bunei organizări a 
activității de la fronturile de 
lucru.

La E. M. Dîlja

Productivități sporite 
în abatajele cameră

La sectorul I al minei Dîl
ja, toate brigăzile și-au rea
lizat sarcinile de plan însu- 
mînd o depășire, de la înce
putul lunii, de 455 tone. Spo
rul de producție obținut se 
datorește creșterii producti
vității muncii. Sn abataje 
productivitatea realizată de
pășește cu 1 200 kg/post indi
catorul planificat.

S-a remarcat în mod deo
sebit brigada condusă de tî-

ca
de 

bri- 
Ne- 
490

nărui miner Vasile Buta 
re a obținut o depășire 
870 kg/post, urmată de 
găzile conduse de Petru 
mirceag, cu un plus de
kg/post și Emil Aionesei cu 
474 kg/post.

La obținerea acestor rezul
tate bune trebuie menționat, 
de asemenea, aportul deose
bit al personalului de deser
vire.
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CUVINTAREA
(Urmare din pag. 1)tehnicii noi- Avem procese tehnologice elaborate de ani de zile, care stau nefolosite. Avem licențe achiziționate din străinătate, neutilizate, care s-au învechit; trebuie să renunțăm la ele pentru că, între timp, au apărut alte mașini, alte utilaje mai perfecționate și nu are rost să producem lucruri scoase din producție pe piața internațională. Această problemă trebuie să rețină în mod deosebit a- tenția aparatului nostru central, căruia îi revine sarcina de a impulsiona introducerea în producție a ceea ce este nou.Există lipsuri serioase în organizarea muncii, în controlul îndeplinirii hotărîrilor, în îndrumarea operativă a unităților de producție — deși dispunem de un aparat destul de numeros, aproxinjativ 4—5 lucrători centrali la o u- nitate economică. Am inclus aici și unitățile mai mici — pentru că, dacă m-aș referi numai la unitățile mari, lucrurile s-ar prezenta destul de rău din acest punct de vedere. Avem un aparat mare, dar îndrumarea nu este destul de eficientă, de corespunzătoare. Această situație este determinată de faptul că practicile birocratice, cu toate rezultatele obținute în lichidarea lor, se mențin destul 'de puternic, se lasă greu învinse, iar în unele locuri reușesc chiar să se impună. în locul muncii directe cu unitățile economico-sociale, cu oamenii. pentru sprijinirea rezolvării concrete a problemelor, continuă să se trimită măldare de instrucțiuni, circulare și ordine de tot felul, care îneacă în hîrtie munca aparatului central și împovărează unitățile de jos, le împiedică să-și îndeplinească sarcinile în procesul de producție. Pentru a exemplifica cele spuse, voi menționa numai situația din 1973, cînd au fost trimise 10 566 de instrucțiuni și circulare și 1 956 581 ordine și adrese.' Nu am făcut încă evidența răspunsurilor și adreselor prin care se răspunde de jos acestor ordine și circulare și care, fără îndoială, sînt și ele tot de ordinul sutelor de mii, dacă ’ nu al milioanelor. Dacă tovarășii sînt curioși, aș putea menționa unclp ministere care excelează în această practică birocratică. Voi începe cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, care a dat anul trecut 398 de instrucțiuni și circulare și 61 000 do ordine și adrese. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Eletrotehnicii a trimis 1 020 de instrucțiuni și circulare și 46 000 de ordine și adrese, Ministerul Chimiei 923 de instrucțiuni și circulare și 57 000 de ordine și adrese, Ministerul Industriei Ușoare 200 de circulare și instrucțiuni și 120 000 de ordine și adrese, Ministerul Transporturilor 345 de instrucțiuni și circulare și 161 000 de ordine și adrese. Aș putea continua șirul exemplificărilor : chiar Camera de Comerț se prezintă eu 127 000 de ordine și adrese. Asemenea situații există și la alte ministere și organe centrale, inclusiv la Ministerul Turismului, unde sînt 142 circulare. instrucțiuni și 30 000 de ordine și adrese. * Nu mai spun că toate acestea au dus la consumarea — după unele date cu totul aproximative — a 300 de tone de hîrtie. Aceasta e numai hîrtia de bătut la mașină ; nu este luată în calcul toată hîrtia folosită pentru multiplicarea în masă a circularelor și nici hîrtia ce se repartizează centralelor și întreprinderilor, administrate tot de ministere. Ocupîndu-mă de hîrtie, trebuie să menționez că importăm încă 26 000 de tone de hîrtie. iar. în ultimele luni, prețul hîrtiei a crescut foarte mult. După cit se vede deci, practicile birocratice sînt încă puternic înrădăcinate și rețin de la activități concrete, de la activități productive o mare parte a aparatului atît central, cît și din întreprinderi și alte unități.Am menționat că avem un aparat destul de numeros, deși am luat o serie de măsuri pentru reducerea lui. Nu știu cum se întîmplă însă că după fiecare reducere, într-o perioadă foarte scurtă, numărul aparatului se reface ca prin minune. O să încep cu 1960, cînd aveam 22 791 persoane în aparatul central. S-a ajuns la 25 362 în 1965. Tn urma reducerilor efectuate, dar și în urma organizării centralelor, am ajuns la aproximativ 17 600 în 1970, ca, la 1 ianuarie 1973. numărul lucrătorilor în aparatul central să crească la 20 462. adică cu 3 000 de persoane. Am redus, ■ după cum știți, acum un an aparatul din nou la 17 595 ; de acum un an pînă acum, a mai crescut cu 100. Este adevărat că măsurile de stabilire a numărului personalului pentru fiecare minister, prin decret, a îngreunat, deocamdată, creșterea personalului în mi- ttiatere și aparatul central. In practiea sistemului nostru de t^ganizare, în sistemul nostru ^MWBciai sînt neajunsuri se- 

FnâCe, eave peemii «a în 

cursul anului să aibă loc creșteri fără justificare ale personalului. Această situație este determinată și de faptul că conducerile ministerelor, organele care au sarcini directe în organizarea aparatului nostru nu se preocupă de simplificarea acestuia, de perfecționarea stilului și metodelor sale de muncă. Există și o presiune continuă, din păcate chiar din partea cadrelor de conducere, membri ai Comitetului Central, de a crește continuu aparatul tehnico-ad- ministrativ al ministerelor.Se manifestă neajunsuri și în activitatea organelor de conducere colectivă din ministere și organele centrale în primul rînd, trebuie menționat faptul că, de multe ori, materialele, documentele care urmează să fie dezbătute nu sînt temeinic pregătite. De altfel, aceasta nu se constată numai în cazul materialelor destinate ședințelor consiliilor de conducere ale minste- relor, ci chiar al celor destinate Consiliului de Miniștri, Comitetului Executiv al partidului. Nu mai spun că. de o- bicei, sînt foarte voluminoase; se încearcă a se înlocui calitatea materialelor printr-un volum mare, considerîndu-se că acestea pot fi puse pe același plan. Volumul mare al unor materiale, cuprinzînd zeci, și, cîteodată, sute de pagini, nu demonstrează decît slaba cunoaștere a problemelor, o slabă putere de concentrare și de sinteză și. cîteodată. demonstrează neînțelegerea lucrurilor, înecarea lor în vorbe menite să ascundă lipsa de idei, de păreri precise. în asemenea situații, este clar că ședințele de conducere ale consiliilor ministerelor sînt lungi, de multe ori neeficiente, neurmate de măsuri pentru întărirea muncii în domeniile respective de activitate.Vorbind de întocmirea materialelor. trebuie să menționăm fuge de -'s-'-mdere care se manifestă la unii tovarăși, la unii lucrători din aparatul central care apelează la tot felul de avize și semnături. Sigur, această situație este determinată și de unele prevederi ale legislației noastre, de unele hotărîri care împing spre obținerea de avize și semnături, dar ea reflectă, în același timp, fuga de răspundere. Cînd semnează mulți. cînd dăii mulți avize, nu măi știi cine răspunde pînă la urmă. Cu atît mai mult cu cît cele mai multe avize sînt astfel redactate, incit poți înțelege ce vrei, numai nu ceea ce gîndește cel care a dat a- vizul, dacă-și asumă sau nu răspunderea, dacă consideră că este bine de făcut așa sau altfel. De multe ori. din aviz rezultă că s-ar putea proceda intr-un anumit mod. dar depinde de ce spune ministerul ..X*, de ce spune planificarea, iar. la sfîrșit, se menționează că se supune pentru hotărîre. 
(Animație, aplauze puternice). Fără îndoială că o astfel de muncă nu poate asigura buna funcționare a aparatului nostru.M-am referit mai înainte la instrucțiuni și circulare,

Organele centrale de stat 
să lucreze pe baza princi
piului conducerii și muncii 
colective, în spiritul activi

tății de partid, sub conduce
rea directă a partiduluiStimați tovarăși,Avem de înfăptuit sarcini mari. Trebuie să facem totul pentru a asigura realizarea in cele mai bune condițiuni a obiectivului fundamental trasat de Congresul al X-lea — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. In această direcție și pentru înfăptuirea cu succes a acestui minunat program sînt necesare măsuri hotărîte de perfecționare a conducerii și planificării activității, de îmbunătățire a metodelor și stilului de muncă în toate sectoarele de activitate.Avem o linie generală justă, clar precizată, pentru înfăptuirea acestor obiective. Hotăritoare sînt organizarea temeinică a muncii, repartizarea judicioasă a forțelor in sectoarele de bază ale înfăptuirii programului de dezvoltare socialistă a țării. Oricît de bune ar fi hotăririle, oricît de clare ar fi obiectivele. înfăptuirea lor depinde, pînă la urmă, de activitatea practică, de felul în care fiecare, în domeniul său de activitate, asigură unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii. Fără aceasta, orice hotărîre, oricît de bună ar fi ea, rămîne o hîrtie fără viață ! Aparatul nostru central este chemat să asigure luarea măsurilor organizatorice necesare înfăptuirii in viață a hotărîrilor.Aceasta presupune să se a- corde o atenție sporită întăririi muncii de îndrumare și ajutor concret al unităților e- conomico-sociale, exercitarea 

wn«i control eficient și carfMi-

dar trebuie să menționez că. în contradicție cu prevederile legale, multe din acestea sînt trimise de directori din minister deși ar trebui să poarte semnătura ministrului, să aibă aprobarea consiliului de conducere ca organ colectiv. Voi da un exemplu pe care-1 am la îndemînă, deși sînt zeci de asemenea exemple la toate ministerele. L-am luat pe acesta pentru că se referă la o problemă mai generală, și anume. la admiterea de doctoranzi în anul 1973—1974. Problema aceasta a fost analizată în Secretariatul Comitetului Central al partidului, în prezența ministrului, iar jos, materialul a mers sub semnătura directorul ui în vătămîntuluisuperior din minister. Oare conducerea ministerului nu consideră că acestei probleme trebuie să-i acorde cel puțin tot atîta atenție cît i-a acordat Secretariatul Comitetului Central 7 Doar această conducere are tocmai sarcina de a rezolva asemenea probleme. Admiterea de doctoranzi este o problemă care privește în treag^ politică de creștere a cadrelor noastre și nu poate fi rezolvată doar de o direcție sau alta. Sigur, direcțiile își au rolul lor în pregătirea materialelor. în do cimentarea deciziilor, dar nu pot înlocui conducerile ministerelor. In asemenea situații este de înțeles de ce avem zeci de mii de circulare și milioane de ordine și adrese.Sînt încă manifestări de indisciplină. nu se acționează cu fermitate pentru respectarea ordinei în fiecare minister și instituție centrală, sînt neajunsuri în ceea ce privește spiritul de răspundere, spirit care trebuie să caracterizeze fiecare activist, fiecare lucrător din aparatul nostru de stat. Nu de mai mică importanță sînt manifestările de neatenție față de soluționarea problemelor ridicate de Oamenii muncii.Evident, aceste lipsuri, și altele, care se mai manifestă în munca aparatului de stat au repercusiuni negative asupra soluționării problemelor de mare răspundere ce stau în fața ministerelor și organelor noastre centrale, exercită o influență negativă asupra activității unităților economice și sociale. Dacă asemenea ■stări de lucruri nu s-ar manifesta în activitatea aparatului nostru de stat, rezultatele obținute în toate sectoarele de activitate ar fi mult mai bune mersul nostru înainte ar fi și mai intens; am fi avut mai puține greșeli, am fi putut desfășura o activitate cu rezultate mult mai bune. Iată de ce este necesar să privim aceste probleme cu tot spiritul de răspundere. Iată de ce. în cadrul acestei ședințe, trebuie să discutăm deschis situația, nu să ascundem sau să ocolim greșelile și neajunsurile. Sînt necesare măsuri hotărîte pentru lichidarea manifestărilor negative, pentru îmbunătățirea activității, a organizării muncii, a stilului de muncă spre a ridica activitatea aparatului nostru central la nivelul sarcinilor politice puse de Comitetul Central al partidului. 
(Aplauze puternice).

cat, nu formal, astfel ca acesta să ajute la soluționarea e- fectivă a problemelor la fața locului. Desigur, nu ne putem plînge de control. Avem, poate. chiar prea multe organisme de control, de tot felul. De altfel, unitățile de jos au ridicat nu o dată și continuă încă să ridice problema că vin prea mulți controlori, dar foarte puțini din cei care știu ce vor, în stare să dea soluții, să a- jute practic la rezolvarea problemelor. Vreau să fiu bine înțeles. Avem nevoie de control, dar de un control calificat din toate punctele de vedere, care să nu se mulțumească să constate și să refere apoi organelor superioare. Comitetului Central ce au constatat. Avem nevoie de un control care să acționeze în unități pentru soluționarea concretă, operativă a problemelor, iar acolo unde sînt abuzuri, unde sînt încălcate legile, în conformitate cu prevederile și drepturile legale controlul trebuie să ia măsuri, inclusiv pentru sancționarea celor vinovați. Din păcate, controlul nostru este încă departe de a răspunde acestor necesități și cerințe. S-a încetățenit următoarea practică, la care trebuie neapărat să renunțăm: dacă undeva investițiile merg prost sau nu se realizează un utilaj, sînt strînși imediat zeci de oameni, conducători din ministere, specialiști și se alcătuiește un colectiv, un comandament. La platforma chimică din Pitești, în 1973 au fost cîteva a- semenea comandamente, dar instalațiile tot n-ara intrat în 

producție. De ce ? S-au făcut planuri de măsuri, dar nu s-a urmărit soluționarea lor. Din această cauză, după două săp- tămîni, a venit din nou comandamentul. s-a întocmit alt plan de măsuri — am putea spune zeci de planuri de măsuri — dar problemele nu s-au rezolvat. Asemenea metode, asemenea stil de muncă trebuie lichidate cu desăvîrșire. Comandamentul, prin însăși denumirea sa, presupune un organism activ care conduce, comandă. soluționează problemele; el nu trebuie să plece pînă n-a pus în funcțiune o- biectivul ! Acesta este un comandament, altfel e vorbărie, pierdere de timp, sustragerea de la muncă, atît a conducerilor centrale cit și a celor de jos care trebuie să răspundă la toate întrebările comandamentelor. (Animație). Noi am făcut, de exemplu, un comandament, — e adevărat am pus un general în fruntea lui, — pentru rezolvarea problemelor portului Constanța. A fost insă un comandement nu de analize, ci de execuție, de coordonare și executare a măsurilor. S-âu supărat unele ministere că sînt puse sub un comandament unic condus de un general, dar a cîștigat portul pentru că lucrările s-au realizat în bune condițiuni, o- biectivul va intra la timp in funcțiune. Asemenea comandamente trebuie să facem acolo unde apare necesar. (A- plauze puternice).Este, de asemenea, necesar să veghem cu maj multă consecvență la aplicarea principiului conducerii și muncii colective în toate domeniile de activitate — fără a considera că aceasta înseamnă renunțarea la măsuri operative, la răspunderea individuală, personală a fiecăruia în munca încredințată. Aplicarea principiului conducerii și muncii colective necesită dezbaterea problemelor, luarea în comun a hotărîrilor asupra problemelor de bază; in același timp, aceasta presupune controlul și răspunderea fiecăruia in fața organismului colectiv pentru felul cum acționează în vederea realizării în viață a hotărîrilor. Din acest punct de vedere, din analizele făcute de noi reiese că in puține consilii de conducere — atît la minister cît și jos — se practică stilul muncii de partid, în sensul ca tovarășii care au diferite însăpcinări șă vină să raporteze, să dea seama cum au acțio- , nat, cum au dus la îndeplinire însărcinările primite. De fapt, organismele colective se mărginesc îndeosebi la discutarea și luarea hotărîrilor. Trebuie să mergem mai departe, pentru ca principiul conducerii și muncii colective să se aplice în spiritul activității de partid, al răspunderii, al unirii eforturilor în soluționarea problemelor mari.Mai multă atenție trebuie acordată problemelor conducerii științifice. Construirea societății socialiste nu se mai poate realiza fără a asigura, in toate sectoarele de activitate, oameni capabili să înțeleagă bine problemele, cerințele dezvoltării sociale în stare să acționeze competent și energic pentru soluționarea lor.Trebuie să pornim în permanență de la faptul că întreaga activitate Se desfășoară sub conducerea partidului — forța politică conducătoare a societății noastre. Acest lucru trebuie să se reflecte, în mod practic, în toate sectoarele de activitate. Nici un moment nu putem concepe ca vreun sector, de orice natură ar fi el, să nti-și desfășoare activitatea sub îndrumarea și conducerea nemijlocită a organelor - de partid. Trebuie să acordăm, în continuare, atenție creșterii rolului conducător .al partidului în toate sectoarele de activitate. îndrumării și conducerii permanente de către partid, de către organele sale conducătoare, a tuturor ministerelor și organelor centrale de stat. Desigur, pornind de la această concepție și precizare principială. înscrisă, de altfel. în statutul partidului, este necesar să aducem o serie de precizări și delimitări clare asupra sarcinilor și răspunderilor diferitelor organe de stat. Trebuie înțeles că toți membrii de partid, atît cei din conducerea instituțiilor, cît și ceilalți lucrători din aparatul de stat, poartă răspunderea directă pentru înfăptuirea hotănri- lor de partid. Ei trebuie să răspundă și să prezinte dări de seamă în fața organelor de partid despre modul in care aplică hotărîrile de partid, legile statului în domeniul lor de activitate, despre modul în care reușesc să u- nească eforturile maselor largi populare în direcția stabilită de partid.Pornind de la principiul conducerii de către partid a tuturor sectoarelor de activitate. trebuie să acordăm o foarte mare atenție evitării activităților paralele. In a- ceastă direcție au fost luate, încă de mai mult timp, o serie de măsuri, s-au stabilit o serie de delimitări între compartimente. Mai sînt însă paralelisme. Trebuie să mergem mai ferm pe linia participării directe, nemijlocite, a cadrelor de partid de răspundere, la conducerea și activitatea ministerelor, a altor organe de stat, lichidînd organismele paralele. Viața demonstrează că măsurile pe care le-am luat în această direcție s-au dovedit 

juste, au duș la îmbunătățirea muncii. Este necesar, deci, să mergem și mai ferm pe această cale. Cadrele de bază ale partidului, participînd direct la înfăptuirea hotărîrilor și legilor țării, își pot pune mai bine în valoare capacitatea de muncă în activitatea practică, nu numai în emiterea de instrucțiuni și directive. Cunos- cind bine problemele din sec
Creșterea rolului statului, 

aplicarea fermă a centralis
mului democratic, desfășura
rea întregii activități a apa
ratului de stat în serviciul

poporului, sub controlul 
maselor largi populareDoresc să subliniez necesitatea de a șvea permanent în vedere că, in actuala etapă de dezvoltare a societății noastre socialiste, devine tot mai important rolul statului în organizarea și conducerea întregii activități. îndeplinirea de către stat a rolului ce-i revine în societate este un factor hotăritor pentru realizarea cu succes a întregului program de ridicare a țării la un grad mai înalt de civilizație materială și spirituală. Măsurile luate în ultimii am, legile adoptate de Marea A- dunare Națională . creează cadrul organizatoric corespunzător îndeplinirii de către stâ- tul nostru a rolului ce-i revine. Pornim în mod constant de la necesitatea conducerii și planificării unitare a întregii economii și activități sociale. Aceasta trebuie să se realizeze pe baza unui plan unic care să asigure folosirea rațjonală, în domeniile hotă- rîtoare, a mijloacelor materiale și umane de care dispune la un moment dat societatea. Pe baza acestui plan unic național se poate asigura unirea eforturilor întregului popor — garanția sigură a dezvoltării în ritm tot mai înalt a patriei noastre. îmbinăm acest principiu cu măsurile de lărgire a drepturilor de inițiativă și hotărîre ale unităților teritorial-administrative, economice și sociale. Creșterea spiritului de răspundere, a inițiativei în rezolvarea problemelor multiple ce se pun în fiecare județ, oraș, comună și unitate, pe baza planului general de dezvoltare, constituie o necesitate obiectivă a mersului nostru înainte.E necesar să îmbinăm în mod armonios principiul centralismului cu lărgirea drepturilor de inițiativă și de acțiune ale organelor și organismelor de jos. aplicînd în mod ferm principiul centralismului democratic. Acesta este principiul călăuzitor atît în activitatea partidului, cît și a statului nostru ; el dă garanția îmbinării într-o singură direcție a tuturor eforturilor, 

a experienței și inițiativei de jos cu cea de sus. asigurării mersului hotărît înainte, întăririi ordinii, disciplinei, a u- nității de voință de acțiune a statului, a întregului popor. 
(Aplauze prelungite).Vorbind de rolul statului, trebuie să înțelegem că acest rol nu se înfăptuiește de la sine, doar prin afirmarea lui teoretică. Este necesar să acționăm în mod concret, fiecare în domeniul său de activitate. pentru a asigura înfăptuirea rolului statului. Depinde de felul cum fiecare minister și instituție centrală, fiecare direcție, fiecare lucrător din aparatul central acționează pentru asigurarea înfăptuirii rolului statului, aplicînd neabătut hotărîrile de partid și legile țării. Rolul statului în societate depinde, pînă la urmă, de felul în care cei chemați să realizeze aceasta își îndeplinesc sarcinile în toate domeniile de activitate.
Să așezăm întreaga organi
zare și activitate a organelor 

de stat pe baza legilor, 
să aducem claritate deplină 

în legislația socialistă!Este necesar să acționăm pentru așezarea tot mai fermă a întregii organizări și activități pe baza legilor adoptate de Măriți Adunare Națională. Trebuie să reducem la strictul necesar hotărîrile Consiliului de Miniștri, instrucțiunile și circularele ministerelor și instituțiilor centrale. Același lucru este, desigur. valabil și pentru consiliile județene și celelalte organe, cît și pentru centralele economice și celelalte instituții de stat. La noi și-a făcut loc. la un moment dat, o mentalitate de nesocotire a legi

toarele în care își desfășoară activitatea, ei vor putea aduce, totodată, o contribuție mai calificată la activitatea organelor de partid din care fac parte. Aceasta va duce. în ultimă, instanță, la îmbunătățirea activității de partid, la creșterea capacității organelor de partid de a soluționa în mod corespunzător multiplele sarcini ce le stau în față.

Aparatul central. întregul a- parat de stat trebuie să deservească în cît mai bune condițiuni organizarea activității economice și sociale, în numele oamenilor muncii. în numele întregului popor. întregul aparat de stat — de sus pînă jos, de la președintele republicii și pînă la ultimul lucrător — este în serviciul poporului, trebuie să servească permanent interesele societății socialiste, interesele maselor largi populare. Este necesar ca toți lucrătorii din se
paratul de stat să acorde mai multă atenție problemelor care privesc bunăstarea și fericirea maselor populare. Trebuie avut permanent în vedere ca întregul aparat de stat să se afle sub controlul maselor largi populare, să răspundă în fața acestora de felul cum își desfășoară activitatea. Subliniez acest lucru deoarece am impresia că unii lucrători din aparatul de stat mai . sînt prizonierii mentalității că. pînă la urmă, masele populare sînt acelea care trebuie să se subordoneze amaratului de stat și funcționarilor, nu invers. Trebuie înțeles că principiile democrației noastre socialiste — care constituie o latură fundamentală a societății noastre — pornesc de la faptul că adevăratul stăpîn al destinelor țării este poporul însuși, că el își construiește în mod conștient propriul său viitor, iar funcționarii, aparatul de stat de orice fel se află în serviciul poporului. Aceștia trebuie să răspundă de activitatea lor în fața întregului popor ! (Aplauze puternice, prelungite). Avem o diviziune socială a muncii ; în cadrul acestei diviziuni, fiecare ocupă un anumit loc. în raport cu cerințele dezvoltării societății. Dar nimeni nu trebuie să-și închipuie că, odată ajuns într-un loc sau altul, poate face ce vrea, este acolo veșnic și nu trebuie să dea nimănui seama de ceea ce face. Dimpotrivă, trebuie înțeles faptul că, în cadrul diviziunii muncii. în raport cu pregătirea sa, fiecare are răspunderea de a acționa pentru înfăptuirea politicii generale de dezvoltare a țării. Toți răspund în fața poporului — conducătorul de fapt al întregii noastre societăți. în fața lui trebuie să răspundem permanent. în fața lui trebuie să dea fiecare socoteală. (Aplauze puternice). Iată de ce este necesar să acordăm mai multă atenție atragerii oamenilor muncii, a maselor populare la dezbaterea în organele de conducere a problemelor ce privesc dezvoltarea societății noastre, a problemelor politicii interne și externe a partidului. De altfel. faptul că, în ultimii ani. am încetățenit această practică și mergem ferm în această direcție explică succesele pe care le avem, unitatea întregului popor în jurul partidului, hotărîrea cu care poporul înfăptuiește politica internă și externă a partidului și statului. (Aplauze puternice).

lor — împrumutată din manuale. care mai au, din păcate, circulație și acum, și în care se spunea că socialismul, dictatura proletariatului, sînt neîngrădite de lege și nu trebuie să dea socoteală în fața legii". Nu se înțelegea însă că revoluția nu ’trebuia îngrădită de legile capitalismului, de legile exploatării Pe acestea dorește dictatura proletariatului să le înlăture, să le distrugă, așezînd la temelia societății legi noi care să asigure manifestarea puterii oamenilor muncii, a clasei muncitoare. a țărănimii, a poporu

lui. Aceste legi garantează a- părarea proprietății obștești împotriva abuzurilor de orice fel, a acelora care încearcă să sustragă, sub o formă sau alta, o parte din averea comună a oamenilor muncii. A- ceste legi garantează construcția socialismului și comunismului în țara noastră. Trebuie să pornim de J,a faptul că la baza întregii noastre activități trebuie să stea legi clare, ferme, care să reglementeze toate domeniile de activitate. Fiecare, la locul său, trebuie să răspundă pentru realizarea și aplicarea acestor egi. Sint necesare măsuri pentru a a- duce claritate deplină în legislația noastră. Avem încă un număr mare de legi, de hotărîri de tot felul. Am luat un șir de măsuri, am elaborat o serie de legi chemate să concentreze, să aducă claritate în multe domenii de activitate. Au fost. în acest an, anulate 3 874 de acte normative, între care 125 legi și decrete, 965 de hotărîri ale Consiliului de Miniștri, 2 784 de instrucțiuni și ordine. în același timp, au mai fost scoase din evidență încă 1 910 legi și hotărîri ce se găseau în unități și încurcau activitatea. Continuă însă să-și mai păstreze valabilitatea peste 3 000 de acte normative. Este clar că într-un asemenea noian de legi, hotărîri și instrucțiuni. este greu oricărui director, oricărui lucrător, oricît de temeinic ar fi pregătit, să se descurce. Cu atît mai mult cu cît. de multe ori, u- nele legi sau instrucțiuni se contrazic ; în asemenea cazuri, fiecare ia din ele ceea ce-i convine, adică ceea ce îi poate aduce foloase mai multe sau îl face să răspundă cît mai puțin. (Animație în sală, 
aplauze).Iată de ce este necesar să grăbim concentrarea actelor normative, retragerea din circulație a miilor de hotărîri de tot felul, să punem ordine de- săvîrșită. — aceasta fiind o necesitate imperioasă pentru buna conducere a activității în toate sectoarele. Trebuie să pornim ferm de la faptul că normele generale pentru toate sectoarele vieții economice și sociale trebuie să fie stabilite numai prin lege : instrucțiuni și hotărîri să fie a- doptate numai pentru chestiuni de strictă specialitate. — într-un număr foarte redus și, dacă se poate, deloc. Aplicarea riguroasă a legilor este o- bligatorie pentru toate organele de stat, pentru toți cetățenii țării. Nimănui nu-i este permis, nu îi va fi admis să încalce sau să se sustragă de la respectarea legilor. Trebuie să stabilim cu toată fermitatea prin lege, că hotărîrile nu pot fi luate decît de președintele Consiliului de Miniștri, iar instrucțiunile și circularele — atunci cînd apare necesar. în conformitate cu legile țării — nu pot fi date decît de către miniștri sau conducătorii instituțiilor centrale după ce, în prealabil, au fost discutate în consiliile de conducere colectivă. Nimeni altcineva nu trebuie să mai aibă dreptul să mai dea instrucțiuni și circulare !
Sarcinile ministerelor în ela
borarea planului, în îmbună
tățirea cooperării în produc
ție, în dezvoltarea colabo- 

rării economice internaționaleTrebuie să întărim mai mult răspitncjerea conducerilor ministerelor în întocmirea planurilor concrete. Consiliul de conducere al ministerului poartă răspunderea pentru prevederile din plan — el nu trebuie să arate spre Comitetul de Planificare. Planul fiecărui minister trebuie să poarte semnătura și să fie întocmit sub răspunderea conducerii ministerului respectiv. Aceasta presupune să mergem la o planificare mai detaliată. Planul trebuie să dea soluții pentru toate problemele. Să-și găsească rezolvarea în plan nu numai cîțiva parametri generali ce se pot ușor realiza prin mișcarea cifrelor. Planul trebuie să asigure o bună corelare a capacităților de producție, a problemelor cooperării, ale aprovizionării tehnico-materiale, asigurarea practică a tuturor condițiilor de îndeplinire a planului. Conducerile ministerelor poartă întreaga răspundere pentru întocmirea programului de aprovizionare și a- sigurarea bunei aprovizionări.Planul trebuie să ofere soluții nu numai pentru cîteva materii prime, ci chiar pentru ultima piesă, pentru ultimul șurub. Din fișele, din documentația planului trebuie să reiasă cine produce, de unde vor fi asigurate mijloacele necesare realizării produsului complot. Trebuie să punem capăt practicii întocmirii planului de aprovizionare’ valoric. Nu trebuie să se mai ajungă în situația de a se constata — așa cum s-a în- tîmplat anul acesta chiar în

Este necesară perfecționarea în continuare a aparatului de stat, în sensul înlăturării unor paralelisme atît din cadrul aceluiași minister, cît și între ministere și alte organe centrale. Aceasta presupune precizarea clară a atri- buțiunilor și răspunderilor, treeîndu-se pe seama unui singur organism central, iar, în cadrul ministerului, a unei singure direcții răspunderile pentru o anumită activitate. Astăzi, în ministere de același lucru răspund mai multe direcții ; fiecare are cîte o părticică. incit nu mai știi, pînă la urmă, cine trebuie să hotărască. Acest lucru este valabil și în cadrul general al statului, deoarece o serie de atribuțiuni se află atît la un minister cît și la altul, atît ia un organ central, cît și la altul. In aceste condiții, fiecare arată cu degetul spre celălalt. dar hotărîrile, măsurile de rezolvare a problemelor întîrzie. în acest sens trebuie să revedem, în cel mai scurt timp, atribuțiile, sarcinile diferitelor ministere și organe centrale, punînd ordine, înlă- turînd paralelismul In cadrul ministerelor se lucrează la unele regulamente de funcționare chemate să ajute la precizarea atribuțiilor și eliminarea paralelismelor. Este necesar ca conducătorii ministerelor și celorlalte instituții centrale să acționeze ei înșiși pentru introducerea cît mai rapidă a deplinei ordini în această direcție. Pentru a realiza o conducere eficientă, trebuie să stabilim răspunderi clare, unice și să asigurăm înfăptuirea lor în mod operativ.Pornind de la numărul mare de instrucțiuni și ordine la care m-am referit, Șapa- re necesar să trecem r^pid, încă în lunile următoare. la lichidarea acestei stări d0 lucruri. Desigur, trebuie să începem prin a pune mai njiultă. ordine în evidență, prin a simplifica evidența. Deși s-a făcut ceva în acest domeniu, sîntem încă la început. Să trecem, încă din luna maji, la interzicerea instrucțiunilor si ordinelor în spiritul arătat. Totodată, să reducem cu cel puțin 50 la sută, începînd din mai. cantitatea da hîrtie alocată ministerelor, instituțiilor și întreprinderilor pentru a- ceastă folosință. Spun cel puțin, pentru că va trebui . să facem mai r mult ..în această privință. Această hîrtie să fie trecută în rezerva de plan, redueîndu-se, în mod corespunzător, importul. Desigur, mă refer acum la hîrtia de birou. Va fi însă necesar să analizăm și situația hîrtiei pentru publicații, să trecem la reducerea publicațiilor tipărite de ministere — multe inutile. Și în această privință vom merge pe aceeași cale. Trebuie să punem accentul principal în activitatea aparatului nostru central nu pe întocmirea de instrucțiuni, ordine și directive, ci pe activitatea practică, pe îndrumarea directă a întreprinderilor, a- cordînd ajutor concret în soluționarea problemelor ce se ridică în aceste unități.

ianuarie — că nu s-au soluționat concret problemele de care depinde bunul mers al producției. Este greșit să se creadă că, făcînd un plan abstract, se simplifică ceva ; avem nevoie de un plan detaliat, care să asigure de la început soluționarea tuturor problemelor. Aceasta va simplifica de zece ori activitatea de realizare a planului.Trebuie să se acorde mai mare atenție cooperării în producție între întreprinderi, centrale și ministere. In fond, planul nu trebuie luat în considerație dacă nu asigură 0 bună cooperare, dacă nu este pus de acord între întreprinderi, între centrale, între ministere. Am mai spus și vreau să repet: planul nu este un cadru general, el este o obligație pentru toate întreprinderile. Nimeni nu se poata ascunde în dosul unor contracte economice. pentru a justifica neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin plan. De aceea, conducerile ipinistere- lor sînt obligate ca, în procesul de elaborare a planului, să clarifice toate problemele cooperării, să nu lase nesolu- ționată nici o cerință a producției. Unii tovarăși cred că și-au ușurat sarcina la întoa- mirea planului dacă prevăd lucruri la modul general, fără să stabilească mijloacele concrete de soluționare a sarcinilor. Realizarea unei bune corelări a acestor probleme este o latură esențială a planului, a conducerii activității economice.
(Continuare in pag. a 3-ct)
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CUVINTAREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

{Urmare din pag. a 2-a)O altă problemă de importanță deosebită a activității noastre este aceea a relațiilor economice internaționale. Trebuie să aplicăm cu mai multă fermitate prevederile legii potrivit căreia fiecare minister poartă răspunderea deplină pentru realizarea sarcinilor de colaborare internațională. atît în ce privește exportul și importul, cît și cooperarea în producție. Cred că pentru toți lucrătorii din aparatul central, pentru toți oamenii muncii este clar că dezvoltarea în ritm intens a țării noastre presupune, o largă colaborare internațională cu țările socialiste, Cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, inclusiv cu sta-- tele capitaliste dezvoltate, în cadrul diviziunii generale a muncii, pe baza deplinei egalități. a respectului fiecăruia și avantajului reciproc. Fără o participare activă la diviziunea internațională a muncii, fără o largă cooperare internațională. nu se poate asigura dezvoltarea în ritm intens a țării noastre, nu se poate ridica nivelul de trai material și spiritual al poporului ! Relațiile economice internaționale constituie un factor determinant pentru dezvoltarea cu succes a țării noastre. De la acest adevăr, de la această realitate trebuie să pornim cu toții atunci cînd analizăm problemele colaborării economice externe.Din păcate, încă multe ministere tratează superficial, fără suficientă răspundere, a- ceastă latură a activității noastre. Același lucru este valabil și pentru centrale, pentru întreprinderi. Mulți își închipuie — așa cum s-a menționat, de altfel, și astăzi aici — că datoria lor se limitează la a eere valută pentru import. Ei nu-și pun. problema că. în primul rînd, trebuie să realizeze această valută și apoi să propună ce să importe. Tovarășii din Ministerul Comerțului Exterior trebuie să înțeleagă bine că a vorbi de răspunderea ministerelor, a centralelor și întreprinderilor nu înseamnă a diminua cu nimic răspunderea Ministerului Comerțului Exterior, care este organul unic al statului nostru pentru înfăptuirea relațiilor economice externe. inclusiv pentru realizarea cooperării internaționale. El trebuie să acționeze cu mai multă fermitate, ajutînd celelalte mănîstere și colaborînd cu ele pentru soluționarea cît mai corespunzătoare a problemelor multiple pe care le ridică comerțul exterior, și cooperarea internațională. Am realizat, după cum știți, în ultimul timp, o serie de acorduri și înțelegeri de cooperare în producție cu diferite țări. Vom extinde aceste activități în viitor. In ansamblul relațiilor economice, a- eordurile și înțelegerile de cooperare în producție vor căpăta o pondere tot mai mare. Trebuie înțeles că a- ceastă activitate constituie un capitol distinct al planului fiecărui minister, care cere să fie urmărit la fel cum se urmărește planul de producție dintr-un sector sau altul. Trebuie urmărită realizarea cooperării precum și activitatea întreprinderilor realizate prin cooperare, atit in țară cît și în străinătate, Prin organismul creat recent, Ministerul Comerțului Exterior trebuie să asigure conducerea și îndrumarea unitară a acestei activități.Răspunderi importante au în planificarea activității economice și organele de sinteză .— planificarea, finanțele.. Ele sînt de sinteză în sensul că unesc planurile departamentale într-un plan unic, dar ele poartă aceeași răs-< pundere pentru buna întocmire și realizare a planurilor de producție, a planului financiar. pentru activitatea de planificare și activitatea financiară. Menționez acest lucru pentru că se parc că mtilțf au înțeles. în trecut, că sinteză înseamnă mai puțină activitate practică de planificare și de conducere a economiei, mai puțină activitate concretă de asigurare a bunei funcționări a aparatului financiar. Avem legi clare în această privință. Vreau, totuși, să subliniez răspunderea pe care o au aceste organisme. Să nu se înțeleagă că. dacă am insistat asupra răspunderii ministerelor economice. organele de sinteză pot sta Jiniștite. răspunderea Lor se diminuează. Dimpotrivă, ele trebuie să lucreze permanent, zi de zi. cu ministerele, să le ajute la întocmirea planurilor. să soluționeze, pe parcursul elaborării planurilor, diferitele probleme de corelare între ministere, problemele de ansamblu care privesc întreaga economie. Atunci eînd un minister a terminat cp întocmirea planului, el trebuie să aibă garanția că în celelalte ramuri și sectoare își găsesc soluționare problemele de care depinde planul său. Rolul de coordonator îl are C.S.P.-ul, pe linie financiară Ministerul de Finanțe, iar pe linia forței de muncă — Ministerul Invățămîntului și Ministerul Muncii — căruia îi place să se numească organ de sinteză în sensul de a 

răspunde mai puțin de asigurarea pregătirii forței de muncă. (Animație). Sînt necesare clarificări pentru ca fiecare să știe mai bine de ce răspunde și ce datorie are de îndeplinit.Am menționat unele neajunsuri în cercetarea științifică și introducerea tehnicii noi. Prin crearea institutelor centrale, a C.N.S.T.-ului, prin e- xistența unor direcții tehnice în ministere, dispunem de organismele corespunzătoare pentru soluționarea în bune condițiuni a acestor probleme. Răspunderea o au direct conducerile ministerelor. Nimeni nu trebuie să arate spre C.N.S.T. sau mai știu eu unde ; fiecare în domeniul său de activitate, să asigure ca cercetarea științifică să răspundă cerințelor planului de producție, să asigure folosirea rapidă a rezultatelor cercetării proprii, a licențelor, ridicarea nivelului tehnic al producției. La întocmirea planului, aceasta trebuie să constituie o preocupare de prim ordin a ministerelor. Pentru înfăptuirea acestor sarcini poartă răspunderea ministerul, conducerea sa, consiliul de conducere. Sînt și în această privință unele lucruri de clarificat. Odată cu crearea institutelor centrale, trebuie să crească mai mult rolul lor în coordonare, în cadrul ministerului respectiv, a problemelor cercetării și introducerii tehnicii noi. Aceste probleme nu trebuie să mai rămînă în atribuția direcției tehnice, care se ocupă mai mult de latura administrativă, decît de
Să sporească răspunderea 
în realizarea investițiilor, 

să fie închisă orice portiță 
de risipire a mijloacelor 
materiale și financiare 

ale statului!S-a vorbit aici de problema investițiilor, a eficienței economice. Și în acest domeniu avem neajunsuri serioase. Aș dori să’clarificăm cîteva probleme care mi se par de mare importanță pentru activitatea noastră viitoare. In ultimii doi-trei ani, am acordat drepturi foarte largi ministerelor întreprinderilor, de a angaja cheltuieli — pînă la 70 de milioane —• desigur, cu aprobarea Băncii de Investiții și cu îndeplinirea altor condiții. Numai că e greu să pretinzi băncii să știe cît de necesar este o dezvoltare sau o investiție. C'a să meargă treaba mai o- perativ. unii au împărțit investiția pe mai multe unități, au fracționat-o. Se vede că împărțirea o știu bine. (Animație). O investiție, care este un tot. a fost împărțită în cîteva secții și s-a început investiția pe secții, pe fracțiuni. In fond, s-au angajat investiții mari fără un control și o justificare, temeinică. Așa au apărut dezvoltări nejusti- ficate. așa s-au construit clădiri pentru birouri, risipindu- se fonduri în detrimentul dotării cu mașini și utilaje, ho- tărîtoare pentru producție. Am luat măsurile necesare pentru a opri aceste tendințe. Unii au interpretat aceasta ca o restrîngere a drepturilor. Să fim bine înțeleși 1 Nimeni nu are dreptul să cheltuiască un leu fără aprobare specială în această direcție 1 Nimeni nu poate pretinde să aibă dreptul de a angaja cheltuirea mijloacelor materiale și financiare ale societății așa cum dorește el ! Fiecare poate angaja. fără nici o aprobare, cheltuirea mijloacelor personale. Aceasta este treaba lui. ține de relațiile de familie. Dar a considera că dezvoltarea drepturilor merge pînă la angajarea unor cheltuieli pe seama statului înseamnă a face o mare greșeală — care, de altfel s-a făcut la un moment dat. răsfrîngîndu-se negativ asupra dezvoltării societății noastre. Totul trebuie să fie cuprins în plan ! Orice investiție. fie și de o mie de lei, orice dezvoltare trebuie cuprinsă în plan ! La întocmirea planului trebuie să se justifice de ce este necesară investiția. Să se stabilească prin plan tehnologia, mașinile ce se vor introduce. După obținerea aprobărilor necesare, conducerile ministerelor, centralele, întreprinderile au răspunderea deplină, au toată inițiativa, toată autonomia să organizeze munca pentru realizarea planului în cele mai bune condițiuni.Îmi pare rău că n-am adus cu mine un document — este adevărat, destul de voluminos — din care reiese cum se întocmea bugetul de stat înainte de război, cît de strict era atunci bugetul de stat. El era aprobat de parlament sau prin decret rînd nu a existat parlamentul. In buget se stabilea pînă și ultimul leu <■■ putea fi cheltuit, precizîndu-se și pentru ce. In buget apărea nomenclatura tuturor funcționarilor ministerelor, de hi ministru și pînă la portar. Nimeni nu putea, în cursul 

latura tehnică a producției. Să pornim de la necesitatea ca institutul central, consiliul de conducere al acestuia să fie forul tahnico-științific, chemat să răspundă atît de cercetare, cît și de înnoirea și perfecționarea producției și tehnicii în sectoarele respective. Ele să dezbată problemele, cu participarea celor mai buni specialiști din departamentul respectiv și ' din învățămînt. Să unim toate a- ceste forțe pentru a da posibilitate soluționării la un nivel corespunzător a problemelor tot mai complexe ce se pun în acest domeniu, Direcția tehnică să ajute întreprinderile, jos. în înfăptuirea acestor măsuri. La rîndul său, Consiliul Național al Cercetării și Tehnologiei trebuie să asigure, pe planul științei și tehnicii, ceea ce realizează planificarea pe planul întregii economii: o bună ’corelare între diferite sectoare și departamente a problemelor de cercetare, a introducerii tehnicii. Dară avem de soluționat ceva în metalurgie, și este necesar ca și chimia să contribuie la aceasta, C.N.S.T.-ul să asigure coordonarea astfel ca toate sectoarele să soluționeze în același timp problemele. Altfel, cineva poate veni să spună că a descoperit lucruri deosebite, minuni chiar, și că nu le poate realiza din cauza cutărui sau cutărui minister. C.N.S.T.-ul trebuie să-și asume cu mai multă răspundere sarcinile ce-i revin și să acționeze cu mai multă fermitate.

anului, angaja mai multi funcționari sau acorda grade mai mari decît se prevedea în lege. Unii tovarăși vor spune, poate: asta este birocratism. Nu, tovarăși 1 Aceasta este ordine. Nu putem menține situația care a existat la noi. cînd fiecare cerea fond de salariu și în limita acestuia putea acorda grade și angaja noi salariați. Așa am ajuns la creșterea personalului. Așa s-a ajuns în unele ministere să se încadreze toți funcționarii la treapta de sus. Ne-am pomenit la un moment dat, în C.S.P., numai cu inspectori- șefi. Așa s-a întîmplât și în alte ministere, în unele institute de proiectare și cercetare. Trebuie să înțelegem că este necesar să punem în această privință ordine desăvîrșită. Odată cu aprobarea planului se aprobă și forța de mumă, personalul, pe grade. Acesta nu este birocratism, ei o necesitate a conducerii în spiritul ordinii și disciplinei, nu al anarhiei. Același lucru e valabil pentru investjții. pentru cheltuieli de dotăH și așa mai departe. Se dădea în trecut o sumă pentru dotare și fiecare minister schimba anual birourile, scaunele, canapelele. Se credea că, cu cît sînt birourile mai mari și mai luxoase. cu atît ministrul sau adjunctul de ministru este mai capabil, are prestigiu mai mare. După cît se spune, din acest punct de vedcțre Ministerul Transporturilor pare să ocupe primul loc. (Animație)De ce mă refer la | toate, a- cestea ? pentru că este necesar să punem ordine în cheltuielile materiale, să punem capăt risipei sub orice formă. Să înțelegem că nu mai trebuie să lăsăm nici un fel de portiță prin care să se risipească mij acele materiale și financiare a'e statului.Trebuie să asigurăm o strictă evidență, cheltuirea fondurilor în conformitate cu programul do dezvoltare generală a țării. Numai astfel vom putea asigura ridicarea rapidă a nivelului dc trai al tuturor oamenilor muncii. (Aplauze 
puternice).Aceasta presupune să e- laborăm rapid norme și normative clare, de care să se țină seama cînd se întocmește planul. Trebuie să pxiste un caiet de norme și normative — inclusiv financiare. Acest lucru trebuie să-1 r alizăm și în construcții, în investiții, peste tot.Trebuie să trecem ' rapid la înfăptuirea program' lui de specializare și profilare; să trecem la tipizarea rapidă a producției. S-a început ceva in această privință acum un an. S-a realizat o reducere de la 30 000 de sortimente și ti- podimensiuni de metale, la 7 000. Tot au mai rămas însă, multe. Dar reducerea de la 30 000 de sortimente și tipodi- mensiuni de metal, cîte circulau în economia noastră. la 7 000 constituie un salt. Trebuie să mergem mai d parte. Cum putem admite ca la producția noastră să avem 7 000 d - sortimente și tipodimen- siuni ? Ce fel de producție metalurgică putem face astfel? Cum putem realiza importul ? Noi importăm și o tonă și 100 kg de metal. Cum 

concordă aceasta cu economia planificată ? Lăsăm treburile la fantezia fiecărui proiectant. Unii, care in viața lor n-au văzut mașina pe care' sînt puși s-o proiecteze — pentru că au fost luați direct din facultate și trimiși în institut — spun că au citit într-o revistă că pentru produsul respectiv le trebuie un anumit metal. Dacă îi întrebi ce caracteristici are acest metal, se uită nedumeriți că li se pune o asemenea întrebare (Aplauze). Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar trebuie să înțelegem că nu se poate conduce o economie planificată, și,' de altfel, nu numai planificată, fără o tipizare clară a materialelor, a aparaturii de măsură și control, a sistemelor de automatizare. Avem sute de feluri de aparate de măsură și control. Cum putem asigura producerea în țară a acestei diversități de aparate, cum putem repara această aparatură, cum putem pregăti cadrele care să o cunoască ? Sîntem la începutul introducerii automatizării și avem deja zeci de sisteme de automatizare. Cum putem asigura buna funcționare a a- cestora ? Trebuie înțeles că soluționarea problemei tipizării materialelor, a tuturor pieselor, a mașinilor constituie o necesitate imperioasă. Proicc tantul trebuie să asigure produsul necesar instalației realizate în România.Este necesar. să tipizăm instalațiile. mașinile. utilajele, să nu mai admitem nici un fel de evaziune, nici un fel de gîndire poetică în domeniul economiei. Proiectantul trebuie să consulte normele existente și caietele de sarcini, iar atunci cînd proiectează să se documenteze asupra a ceea ce se produce în tară și nwi a- poi să s;- gîndeaseă la immort Dacă apare o necesitat? deosebită, el trebuie să obțină a- probarea, nu de la minister ci de la cei care au aprobat proiectul, l-au normat și tipizat. Asemenea ordin - trebui' să introducem dacă vrem :.ă facem cu adevărat o economie planificată, eficientă, rațională. Aparatul central trebuie să elaboreze, împreună cu cadrele de cercetare, cu specialiștii, norme și tipizări pe care să
Necesitatea mai bunei repar
tizări a cadrelor, a reciclării 

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

activului din ministere 
la întreaga muncă politică 

a partidului nostru!Este necesar să avem în vedere ridicarea nivelului politic și ideologic al cadrelor din a- paratui de stat. Asistăm în unele sectoare la o tehnicizare, chiar la o funcționarizare a aparatului, ceea ce. fără îndoială, nu poate să nu aibă repercusiuni negative. Dacă am vorbi pe bază de statistici, ne-am putea declara mulțumiți de situația din aparatul central, am putea spune că munca politico-educativă este bună. Avem, din totalul de 17 000 persoane existente in a- paratul de stat central, aproape 10 000 membri de partid, a- dică 60 la sută din totalul per

le supună aprobării organelor respective.S-a vorbit [aici despre organizarea unitară a activității de conducere și informatică. Este adevărat că avem un program, am format și un institut. am construit în cîteva județe chiar și clădiri, dar n-aș putea să mă declar deloc mulțumit cu felul în care se realizează programul stabilit. A- ceasta nu atît din cauza mi nisterului care construiește calculatoarele și aparatura a- nexă necesară, deși și el trebuie criticat, cît mai ales din vina institutului, a celor puși să execute programul și cărora li s-a trasat sarcina să treabă la organizarea unitară a sistemului cu mijloacele mecanice pe care le avem. In a- ceastă privință nu s-a realizat aproape nimic. Nu este suficient să avem calculatoare. Sarcina principală este să trecem la organizarea pe baza nouă, centralizată, începind de la întreprindere, a întregului sistem de evidență. Elaborarea unui sistem unic de prelucrare a datelor este o condiție obligatorie pentru folosirea calculatorului și a celorlalte mașini de calcul: acest lucru nu s-a realizat în bune condiții. Tovarășul care a vorbit aici, de la acest institut, a uitat tocmai această problemă esențială. Este necesar să punem rapid ordine și în acest domeniu de activitate. Folosind mijloacele pe care le avem, cu o bună organizare, vom simplifica munca, vom înlătura multe paralelisme din evidența noastră. vom reduce circulația hîr- tiilor.In general, am stabilit multe lucruri bune în mai toate domeniile, dar nu acționăm cu destulă hotărîre pentru a le tr.tnspune în viață. Chiar în domeniul organizării — avem și un consiliu al organizării — problemele nu sînt urmărite și duse pînă la capăt. Ceea ce se cere este să trecem la înfăptuirea neabătută a hotărî- rilor, a legilor țârii, pentru a ridica nivelul întregii noastre activități. Sînt lucruri esențiale pe care trebuie să le rezolvăm pentru a asigura perfecționarea conducerii, ridicarea ei la nivelul cerințelor actuale ale dezvoltării activității sociale.

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

sonalului. Dar analizînd cum își desfășoară activitatea organizațiile de partid din aceste ministere, trebuie să spunem că nu putem fi pe deplin mulțumiți. Am luat, e drept, un șir de măsuri. Am numit și instructori ai Comitetului Central care să ajute munca de partid in ministere. Dar, cu toate acestea, nu se poate spune că organizațiile de partid, cu un număr așa de mare de membri. își îndeplinesc cum trebuie roiul. De altfel, lipsurile de care am vorbit aici nu pot fi socotite în afara răspunderii comuniștilor, a organizațiilor de partid. Este de înțe

les că atît realizările, succesele, cît și neajunsurile aparțin și organizațiilor de partid. Dacă toate organizațiile noastre de partid și-ar fi înțeles mai bine rolul și sarcinile pe care le au, dacă ar fi acționat cu mai multă exigență, multe din aceste neajunsuri nu s-ar mai fi manifestat.Este o realitate că nu peste tot organizațiile de partid dezbat în mod exigent problemele de bază ale activității ministerelor. Ele nu acționează sufn cient pentru a influența membrii de partid în îmbunătățirea activității lor, nu trag la răspundere în mod ferm pe comuniști pentru felul cum își îndeplinesc sarcinile. Trebuie să acționăm pentru îmbunătățirea activității și a vieții de partid, pentru creșterea rolului organizațiilor și al comuniștilor în munca de perfecționare a activității ministerelor, a tuturor organismelor centrale. Este necesar să plecăm de la prevederile statutare ! Nu lipsa dreptului de control — cum a spus aici un secretar de sector — împiedică organizațiile de partid să-și îndeplinească atribuțiunile! Ele au destule drepturi de a organiza comuniștii, pe toți oamenii muncii. întregul personal din minister în îndeplinirea hotăririlor de partid. în aplicarea legilor, in lupta împotriva birocratismului, a risipei și tuturor neajunsurilor de care am vorbit aici. Organizațiile de partid, au in această direcție, drepturi nelimitate. Problema care se pune este de a lua măsuri ca organizațiile de partid să-și îndeplinească hotăririle, ca viața de partid să se desfășoare la nivelul cerințelor, al sarcinilor puse de Comitetul Central al Partidului. Fiecare organizație de partid trebuie să fie o forță dinamică în lupta împotriva neajunsurilor, pentru ridicarea nivelului activității în toate sectoarele. Să facem în așa fel incit fiecare comunist să fie un exemplu de felul în care iși îndeplinește îndatoririle, pînă la urmă, rolul de forță conducătoare a partidului —- așa cum am mai menționat și altădată — nu e o lozincă abstractă, el se realizează prin felul în care fiecare organizație de partid, fiecare comunist își îndeplinește sarcinile și răspunderile încredințate. Nu s-ar putea spune că în aparatul nostru de stat sînt puțini comuniști cu sarcini de răspundere care pot influența nemijlocit activitatea 1 Mai mult, fiecare comunist, indiferent ce sarcină și ce loc ocupă în producție, are aceeași răspundere și trebuie să acționeze pentru îmbunătățirea activității întregii organizații, a întregii instituții în care își desfășoară activitatea. In această direcție se impune ca și comitetul municipal de partid București, comitetele de sectoare să e- xercite o conducere mai exigentă asupra vieții de partid din ministere.Este necesar, de asemenea, să luăm măsuri speciale în activitatea politică, ideologică, de ridicare a nivelului ideologic al cadrelor, al comuniștilor din aparatul central. In general, este necesar să ne gîndim la o participare mai activă a activiștilor de partid, a comuniștilor din aparatul central Ia ' activitatea politică, nu numai în minister, ci și în afara ministerului. Trebuie să spunem că, in această privință. lucrurile nu ne pot mulțumi. Avem mii de activiști buni în ministere care' participă foarte puțin — sau deloc — la activitatea politico-ideologică. Trebuie .să trecem hotărît la antrenarea efectivă în activitatea politico-ideologică a tuturor cadrelor din ministere, începind cu miniștri, sau, dacă vreți. începind cu primul ministru. Toți trebuie să înțeleagă că, în calitate de comuniști, trebuie să participe efectiv la viața politică, organizatorică, ideologică a partidului, acolo unde este necesar — inclusiv în cartiere. în întreprinderi, la sate. în comune. Cu o asemenea forță, trebuie să obținem rapid nu numai îmbunătățirea activității in ministere, dar și îmbunătățirea generală a activității politico-ideologi- ce. In felul acesta va crește și nivelul politic și ideologic al cadrelor din minister, vom înlătura tendințele spre tehnicizare și funcționarizare de care am vorbit. Această muncă politică constituie o necesitate pentru însăși formarea unor buni activiști, a unor buni conducători de partid și de s'în toate sectoarele de activitate. Lucrătorii din aparatul de stat nu sînt simpli funcționari. ci activiști de partid și de stat într-un sector de mare importanță; ca atare, și activitatea lor trebuie să se ridice la nivelul cerințelor ce se pun în fața activiștilor de partid. Aparatul de stat central constituie Un sprijin de nădejde al Comitetului Central al partidului și sîntem convinși că lucrătorii din ministere și instituțiile centrale vor face totul pentru a răspunde acestei mari încrederi. In această privință, este necesar ca și secțiile Comitetului nostru Central să acorde mai multă atenție activității politice și ideologice, antrenării într-o măsură mai mare a activului de cadre care lucrează în aparatul de.stat, inclusiv in activitățile desfășurate pe plan central. Vom asigura, în felul acesta, condiții mai bune pentru ridicarea nivelului organelor noastre de partid 

din municipiu, sectoare, inclusiv pentru îmbunătățirea activității aparatului central. Secretariatul Comitetului Central va lua in cel mai scurt timp măsuri corespunzătoare pentru a înfăptui aceste măsuri.Ținînd seama de problemele pe care le ridică continuu viața, de necesitatea de a dezbate periodic diferitele aspecte ale dezvoltării societății noastre, apreciem necesar ca să organizăm, cel puțin anual, asemenea consfătuiri, în cart' să facem un larg schimb de experiență, mai bun chiar decît s-a făcut astăzi. In felul a cesta, vom asigura o orientare unitară a activității în toate sectoarele. Totodată, va fi necesar să organizăm consfătuiri și pe sectoare — de planificare, aprovizionare, financiar, tehnic și altele — în care să se dezbată amănunțit problemele, să generalizeze experiența. să se asigure o îndrumare și o o- rientare unitară. Această orientare, schimbul de experiență constituie o latură importantă a bunei conduceri, a ridicării nivelului general al activității noastre.Iată, în ce direcție consider că trebuie să orientăm activitatea noastră în vederea lichidării lipsurilor, a îmbunătățirii rapide a muncii. Avem în față sarcini de mare răspundere și este necesar să facem totul, să luăm toate măsurile, pentru ca ele să fie realizate în cele mai bune condițiuni. Dispunem de tot ce este necesar în vederea lichidării lipsurilor ce se mai manifestă încă în activitatea noastră, pentru a obține în cel mai scurt timp o îmbunătățire radicală, pentru a răspunde în condițiuni tot mai bune cerințelor puse de Comitetul Central al partidului. (Aplauze puternice).Avem cadre minunate, un larg activ de partid, puternice organizații de partid, un puternic aparat de stat cu care, dacă vom ști să acționăm cum trebuie, putem rezolva orice problemă. Avînd asemenea forțe, putem spune că nu există problemă, oricît de complexă. pe care să nu o putem soluționa în mod corespunză tor. Totul este să pornim cu fermitate, cu încredere în forțele proprii, hotărîți să facem lotul pentru a corespunde sarcinilor încredințate de partid. 
(Aplauze puternice).

Acțiunile cultural-educative
(Urmare din pag. 1)care îi așteaptă pe minerii lupeneni astăzi și mîine ne-a vorbit tovarășul Viorel Țăndă

rică, directorul clubului.— Astăzi, la club va avea loc simpozionul „Etica și e- chitatea socialistă", condus de prof. Cornel Platon, și urmat de o seară eultural-educativă. Mîine, în colaborare cu comitetul orășenesc U.T.C.. se va organiza, de la ora 9, un program cultural-sportiv: întreceri de handbal, tenis, fotbal, ciclism; în sala Palatului cultural, formația și soliștii de muzică ușoară de la club vor susține un spectacol pentru fruntașii în producție. După amiază vor fi două spectacole ale ansamblului „Doina Ilfovului".E mult ? E puțin ? Un răspuns satisfăcător pot da numai beneficiarii acestui program — minerii, oamenii muncii din Lupeni care, în zilele de odihnă, găsesc și la club unele posibilități (sala de lector's, audiții muzicale, jocuri distractive). Acum, sfîrșitul săp- tămînii este organizat pe două coordonate : sport și spectacole. Lipsesc (și nu numai la Lupeni) activitățile diferențiate pe grupuri, cu excepția celor de la cămine.— Pentru a organiza acțiunile educative în așa fel în- cît. să satisfacă interesele atît de diverse — ne spunea tovarășul loan Marcu, secretar al comitetului orășenesc de partid — trebuie știut mai în- tîi ce se dorește. Și acest lucru îl realizăm acum printr-un sondaj de opinie la toate unitățile economice și instituțiile, deoarece clubul e o instituție eultural-educativă pentru întreg orașul. Pentru că am constatat o situație: cadrele didactice participă la activitățile clubului, la fel. în ultimul timp, cadrele medico-sanitare, dar mai puțin cele tehnice. De ce ? Poate, ne gîndim, nu li s-a oferit ceea ce doreau, iată de ce am socotit necesar sondajul, de opinie în urma căruia sfera acțiunilor se va diversifica, se va adresa tuturor locuitorilor.Dacă la Lupeni relieful activităților cultural-educativ-
Agenda căminului cultural• Astăzi, la ora 17, căminul cultural de la Iscroni organizează o masă rotundă cu tema „Dezvoltarea economică și socială a județului Hunedoara în trei decenii de construcție socialistă". Pentru mîine (ora 18) s-a prevăzut o dezbatere despre programul partidului de formare a omului societății socialiste multilateral dezvoltate.• Căminul cultural de la Banița organizează, astăzi, la ora 14, o acțiune pe tema „Rolul femeii în societate".

Doresc să exprim convinge - rea conducerii de partid și de stat, a mea personal, că toți comuniștii, toți lucrătorii din aparatul de stat vor face totul pentru a-și îndeplini în cele mai bune condițiuni sarcinile de mare răspundere și de o- noare ce le revin, adueîndu-și contribuția tot mai însemnată, alături de toți oamenii muncii, de întregul popor, la înfăptuirea programului Congresului al X-lea. la ridicarea României pe noi culmi de progres si civilizație. (Aplauze puterni
ce, prelungite).Să facem totul pentru a în- tîmpina a 30-a aniversare a e- liberării țării cu realizarea și depășirea planului pe acest an !Să luăm toate măsurile pentru a ne prezenta la Congresul al XI-lea din toamna acestui an, cu succese tot mai mari în toate domeniile, inclusiv în perfecționarea conducerii și în activitatea aparatului nostru 
de stat. (Aplauze puternice).Să avem permanent în vedere că succesele pe care le obținem în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România constituie o contribuție de mare însemnătate la cauza socialismului în lume, la afirmarea forțelor progresului și păcii și că. în felul acesta, ne îndeplinim a- tît îndatoririle naționale, cit și îndatoririle ce ne revin pe plan internațional. Să acționăm și în viitor, cu toată fermitatea, pentru a asigura dezvoltarea colaborării internaționale, pentru a înfăptui neabătut politica externă trasată; de Congresul al X-lea, de colaborare cu toate statele, de pace în întreaga lume 1 (Aplauze 
puternice, prelungite).In încheiere, doresc să urez tuturor celor prezenți aici, tuturor comuniștilor, lucrătorilor din aparatul central, din întregul nostru aparat de stat, succese tot mai mari în îndeplinirea răspunderilor ce le revin față de partid și popor ! Multă sănătate și multă fericire !

(Aplauze puternice, prelun
gite. Se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R.". Intr-o atmosferă 
plină de însuflețire, cei pre
zenți ovaționează minute în 
șir pentru partid, pentru Co
mitetul său Central, pentru 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

sportive de sfîrșit de săptamî- nă, domeniu căruia organele de partid îi acordă un interes constant, e mai variat (totuși mai sărac în comparație, cu ce era acum trei-patru lihni), la Petroșani e mult mai Uniform. Ce oferă Casa de editură miilor de locuitori astăzi și mîine ? O seară pentru tineret și — noroc cu ansamblul folcloric „Doina ilfovului"' — spectacole de muzică populară.E bine că în unele întreprinderi comitetele de partid și sindicat dovedesc interes față de aptitudinile extraprofesio- nale ale oamenilor cu care se fac diverse formații spectaculare. Această atitudine se reflectă pozitiv asupra climatului și roadelor muncii. E cazul minei Dîlja.— Astăzi și mîine, ne spune tovarășul Dumitru Enache, președintele comitetului sindical. se susțin programe culturale la căminele noastre muncitorești. E vorba de brigada artistică de agitație, formația și soliștii de muzică populară care se află frecvent în mijlocul colectivului de muncă, fie la cămin, fie în sala de apel, la ora schimburilor.Făcînd asemănări cu o perioadă nu prea îndepărtată, activitatea eultural-educativă are acum un caracter preponderent sportiv, mai săracă în conținut și în formele organizatorice adoptate. Dar minerii și ceilalți locuitori au același spațiu pentru odihnă, recreere și cultivare, poate că adeseori simt nevoie să intre în cluburi, în casele de cultură. Dar cum pot afla ce se petrece ? Pentru că ideea de a se afișa în 2—3 locuri mai frecvente programul (in afara serilor cultural-educative) sfirșitului de săptămină n-a intrat în obișnuință. Organizarea unor activități atractive și folositoare este o sarcină la fel de actuală ca și acum patru luni. Iar comitetele de cultură și educație socialistă trebuie să imprime un caracter mai dinamic acestei laturi a muncii pentru a face din club o reală instituție de cultură care să se caracterizeze prin conținutul larg al acțiunilor.
Mîine, de la ora ®6, va avea loc o horă țărănească.• „Ea nedeia din Jieț" se intitulează programul artistic pe care artiștii amatori de la Cimpa îl vor susține mîiae, diipă-amiază, pentru locuitorii din Jieț.• Ea Cîmpu lui Neag, căminul cultural și-a propus pentru mîine, la ora 12, o în- tîlnire a brigăzii științifice, specializate pentru femei, eu locuitoarele comunei, iar seara, la ora 19. o consfătuire pe tema — „Prevenirea incendiilor în sezonul primăverii".
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Primiri la tovarășul ® știri. © WUuwte ©
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Umberto Terracini, DE FESTE HOTARE
senator, membra al Direcțiunii P.C.I.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, vineri după-amiază, pe tovarășul Umberto Terracini, senator, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian.Intreținîndu-se cordial, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Umberto Terracini au făcut un larg schimb de păreri privind preocupările
Delegația
al Organizației Unității Africane

exercițiu al face o vizităfac parte

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri dimineața, delegația Comitetului de Eliberare al Organizației U- nității Africane (O.U.A.), condusă de ministrul de externe somalez, Omar Arteh Ghalib, președintele în Comitetului, care în țara noastră.Din delegațiePeter Onu, asistent al secretarului general al O.U.A. pentru probleme politice, locot.- colonel Hashim Mbita, secretar executiv al Comitetului de Eliberare. Ngandu Mualaba, membru pentru Zair al Comitetului de Eliberare, Ahmed Sidky, asistent pentru problemele de apărare al secretarului executiv al Comitetului de Eliberare.La primire au luat parte tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. general-colonel Ion Coman, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. ai P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.Conducătorul delegației Comitetului de Eliberare al O.U.A. a transmis din partea șefilor de stată membre ale Organizației Unității Africane un salut cordial și calde felicitări tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru alegerea sa ca președinte aj Republicii Socialiste România.Omar Arteh Ghalib a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu. Partidului Comunist Român și poporului român recunoștința profundă pentru solidaritatea militantă
Secretarul

de perspectivă ale Comunist Român și Comunist Italian, abordate, de aseme
actuale și Partidului PartiduluiAu fostnea, aspecte actuale ale vieții internaționale, apreciindu- se evoluția favorabilă a evenimentelor internaționale din ultima vreme spre realizarea unei securități trainice pe continentul nostru, spre destindere și cooperare, spre instau-
Comitetului de

salutul fost a- Nicolae la rîn-

și ajutorul consecvent pe care România îl acordă popoarelor africane în lupta lor pentru libertate, pentru lichidarea colonialismului și afirmarea deplină a dreptului lor la o viață liberă, independentă și demnă. în numele O.U.A., Omar Arteh Ghalib a exprimat înalta apreciere pentru marile realizări obținute de poporul român în dezvoltarea economică și socială, adresînd cele mai bune urări de noi succese în opera de înflorire a României socialiste.Mulțumind pentru și felicitările ce i-au dresate, tovarășul Ceaușescu a transmis, dul său, un. salut călduros și cele mai bune urări șefilor de state, membre ale O.U.A., popoarelor africane care luptă pentru libertate, independență și progres social. Șeful statului român a reafirmat profunda solidaritate a Partidului Comunist Român, a Republicii Socialiste România, a întregului nostru popor cu lupta popoarelor africane împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, împotriva oricărei forme de dominație și asuprire.S-a exprimat de ambele părți satisfacția deplină pentru relațiile bune existente între România și țările membre ale O.U.A., la aceasta contribuind în mod deosebit vizitele șefului statului român într-o serie de țări din Africa, întîlnirile cu conducătorii a- cestor state, cu conducători ai mișcărilor de eliberare.Președintele Nicolae Ceaușescu a asigurat pe membrii delegației O.U.A. că România a acordat și acordă o mare importanță cooperării economice, politice, culturale și tehnico-științifice cu tine-
pentru comerț 

rarea unor relații noi între state, care să asigure pacea, ind' -mdența. dezvoltarea li- bei i fiecărei națiuni. In a- cest cadru, s-a subliniat necesitatea unirii tuturor forțelor democratice, progresiste, an- tiimperialiste, pentru triumful cauzei păcii și socialismului.întrevederea s-a desfășurat într-o ambianță tovărășească, de caldă prietenie.
Eliberare

rele state africane pe baza respectării independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi și a- vantajulu'i reciproc, subliniind că consolidarea României cu țările are. o importanță pentru întărirea forțelor anticolonialiste și antiimperialiste, pentru afirmarea noilor principii în relațiile dintre state, pentru lupta generală a statelor în curs de dezvoltare de ridicare a nivelului lor economic și social.Secretarul general al Partidului Comunist Român a exprimat, totodată, hotărîrea fermă a României socialiste de a acorda în continuare întregul său sprijin material, politic și diplomatic mișcărilor de eliberare națională din Guineea-Bissau, Angola, Mo- zambic, Namibia și din celelalte teritorii asuprite de colonialism. în lupta lor justă pentru libertate și independență națională.Secretarul general al Partidului Comunist Român a dat o înaltă apreciere activității Organizației Unității Africane puse în slujba întăririi independenței fiecărei țări membre a organizației, cît și a sprijinirii mișcărilor de eliberare națională din Africa. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe membrii delegației să transmită șefilor de state africane, conducătorilor mișcărilor de eliberare, că România socialistă a acordat și va acorda întregul său sprijin cauzei juste a popoarelor africane, luptei duse împotriva colonialismului. neocolonialismului, împotriva discriminărilor rasiale.întrevederea s-a desfășurat într-o tate și

relațiilor africane deosebită solidarității anticolonialiste

atmosferă de cordiali- prietenie.
al S.U.A.

ON.U. Plenara Adunării Generale 
își continuă dezbaterile asupra 
problemelor materiilor prime

că, în ul- schimburi- statelor în s-au agra-

NAȚIUNILE UNITE 12 — Corespondentul Agerpres, Constantin Alexandroaie, transmite: Plenara Adunării Generale își continuă dezbaterile de politică generală consacrată problemelor materiilor prime și dezvoltării.Ministrul de externe al Columbiei, Alfredo Vazquez Car- rizosa, a subliniat timii ani, termenii lor comerciale ale curs de dezvoltare vat continuu, iar statele Americii Latine sînt hotărîte să pună capăt acestei situații, care le afectează progresul e- conomic și social. Este imperativ, a spus vorbitorul, castatele industrializate să seabțină de la supraîncărcarea prețurilor produselor exportate de țările în curs de dezvoltare cu diferite impozite și taxe. Columbia, a subliniat vorbitorul, se pronunță pentru convocarea unei noi conferințe internaționale asupra problemelor economice, în scopul revizuirii organizării actuale a comerțului mondial și al punerii sale pe bazele unei mai largi participări a țărilor în curs de dezvoltare la progresul economic și tehnologic.Gaston Thorn, ministrul de externe al Luxemburgului, a chemat la crearea unui fond internațional în scopul ajutorării țărilor aflate într-o situație economică context, el a industrializate receptivitate față de cererile și interesele vitale ale țărilor din Asia. Africa, A- merica Latină și zona Caraibilor și să se angajeze cu a- cestea intr-un dialog constructiv în scopul găsirii unor soluții juste și echitabile problemelor dezvoltării, celor monetare, schimburilor comerciale, materiilor prime și, în general, democratizării vieții economice internaționale.Habib Chatti, ministrul de externe al Tunisiei, a arătat că asistența internațională pentru trat o foarte modestă creștere în ............................sporirii considerabile a pr? dusului național global al țărilor industrializate. Totodată, presiunile inflaționiste au fost transferate din statele dezvoltate în țările în curs de dezvoltare, iar criza monetară a provocat o agravare a

precară. în cerut statelor să manifeste nevoile,

dezvoltare a înregis-ultimii ani, în ciudapro-

și dezvoltăriisituației economice a acestor țări. Subliniind imperativul adoptării unor măsuri corective imediate, ministrul tunisian s-a pronunțat pentru luarea în considerație a nevoilor, cerințelor și intereselor vitale ale statelor în curs de dezvoltare, fapt care trebuie să se reflecte în mod corespunzător în deciziile ce se vor adopta.Miloș Minici. vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru a- faceri externe al R.S.F.I., re- ferindu-se la adoptarea unor soluții practice în domeniul lărgirii cooperării economice internaționale, a propus efectuarea unor schimbări structurale în sistemul relațiilor e- conomicei care să asigure condiții accelerării procesului de industrializare a țărilor în curs de dezvoltare și de modernizare a agriculturii lor, bazate pe deplina suveranitate asupra resurselor lor naturale. El a subliniat, de asemenea, necesitatea creării de condiții favorabile accesului pe piețele externe al produselor țărilor în curs de dezvoltare, la prețuri de natură să pună capăt transferului veniturilor lor spre statele. industrializate. Aceasta necesită realizarea unui acord de menținere a unor raporturi elastice și echitabile între prețurile materiilor prime și prețurile produselor industriale și ale bunurilor capitale. Vorbitorul a propus, de asemenea, adoptarea unor măsuri hotărîte în domeniul finanțării, în scopul transpunerii în viață a obiectivelor strategiei internaționale a dezvoltării. „Este deosebit de important, a subliniat el, ca activitatea și funcționarea instituțiilor monetare și financiare să fie modificate și, totodată, să se asigure participarea deplină a țărilor în curs de dezvoltare atît la formularea politicii lor, cît și la procesul de luare a hotărîri- lor“.Ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Andrei Gromîko, a apreciat că una dintre direcțiile principale ale rezolvării problemelor aflate pe agenda actualei sesiuni o constituie reașezarea consecventă a sistemului de relații economice internaționale, a- supra căruia grevează povara trecutului. Din el trebuie lichidate definitiv rămășițele 

colonialismului și toate formele de inegalitate, a subliniat vorbitorul. Uniunea Sovietică, a declarat el, este dispusă să participe la discutarea, atît bilaterală, cît și multilaterală, a modalităților de lichidare a situației de criză din domeniul energeticii, pornind de la premisa că trebuie să fie asigurate interesele tuturor statelor. ,.Ne pronunțăm cu fermitate împotriva practicii potrivit căreia statele mai puternice. bazîndu-se pe superioritatea lor în ce privește nivelul de dezvoltare, să impună, practic, o colaborare inechitabilă țărilor mai puțin dezvoltate".Totodată, el a arătat că este inadmisibil să se recurgă la pîrghiile economice pentru imixtiunea în treburile interne ale altor țări, pentru exercitarea de presiuni politice a- supra lor.Remarcînd că principiul suveranității străbate ca un fir roșu toate discuțiile și dezbaterile de la O.N.U.. atît politice. cît și economice, ministrul de externe sovietic a e- vidențiat că acest principiu presupune respectarea necondiționată a dreptului suveran al fiecărui stat de a dispune liber de resursele sale naturale. Acest principiu include, firește, dreptul la naționalizarea și instituirea controlului asupra activității capitalului străin, iar Uniunea Sovietică sprijină cererea țărilor în curs de dezvoltare ca toate a- cestea să nu rămînă numai pe hîrtie, a spus A. GrOmîko.Vorbitorul s-a pronunțat, totodată, pentru respectarea principiului inadmisibilității dobîndirii de teritorii prin forță și a principiului respectării integrității teritoriale a .tuturor statelor.Președintele Houari Boumediene Havanaa sosit laHAVANA 12 — Corespondentul Agerpres. M. Fabian, transmite : Vineri, a sosit la Havana, într-o vizită oficială, Houari Boumediene, președintele Consiliului Revoluției, președintele Consiliului de Miniștri al Algeriei. Pe aeroport, oaspetele algerian a fost întîmpinat de Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C.

Tovarășul Ștefan Andrei s-a întilnit 
cu secretarul Biroului Executiv 

al Prezidiului U.C.I.BELGRAD 12 — Corespondentul Agerpres. S. Morcoves- cu,' transmits : Tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit, la 12 aprilie, cu tovarășul Stane Do- lanț, secretarul Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I.In cadrul convorbirii, desfășurate într-o atmosferă prietenească, deschisă, s-a efectuat un schimb de păreri pri-
Oonvorbiriie la nivel înalt 

sovieto-sirieneMOSCOVA 12 (Agerpres.) — La Moscova, au luat sfîrșit convorbirile dintre Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al p.C.U.S.. Nikolai Pod- gornîi. președintele Prezidiului Sovietului Suprem ăl U.R.S.S., Alexei Kosîghin. președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Hafez Assad, președintele Republicii Arabe Siriene, secretar general al Partidului Baas ArabTodor Jivkov și-a încheiat vizita in IrakBAGDAD 12 (Agerpres). — Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat, și-a încheiat vizita oficială în Irak, întreprinsă la invitația

al Frontului Patriei din VietnamHANOI 12 (Agerpres). Sub președinția lui Ton Thang, președintele R.D. nam, președintele Prezidiului C.C. al Frontului Patriei din Vietnam, la Hanoi a avut loc în zilele de 9-11 aprilie. o 
Duc Viet-

din Cuba, primul ministru al Guvernului Revoluționar. Osvaldo Dorticos, președintele Republicii Cuba, precum și de alți conducători de partid și de stat cubanezi.In aceeași zi, la Palatul Revoluției au început convorbirile oficiale între delegațiile celor două țări. 

vind probleme de interes reciproc, unele probleme internaționale actuale și dezvoltarea în continuare a colaborării dintre cele două partide.La convorbiri au mai participat Vasile Șandru, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, și Vladislav Obradovici. șeful Secției de relații și legături internaționale a Prezidiului U.C.I.

Socialist, transmite agenția TASS. In cadrul convorbirilor, o atenție deosebită a fost a- cordată situației din Orientul Apropiat, părțile reafirmîndu- și hotărîrea de a depune și pe viitor eforturi pentru instaurarea unei păci durabile și juste în această zonă a lumii.■ A fost adoptată o declarație sovieto-siriană. care urmează să fie dată publicității.

lui Ahmed Hassan AI-Bakr, secretar general al conducerii regionale a Partidului Socialist Arab Baas, președintele Republicii Irak.

lărgită a Comitetu-Pa-conferință lui Central al Frontului triei, transmite agenția V.N.A.Conferința a adoptat d rezoluție în care sînt salutată succesele obținute de combatanții din Sud. care luptă I energic pentru a apăra zonale e- liberate, precum și succesele combatanților din Nord în lichidarea sechelelor războiului, în refacerea și dezvoltarea e- conomiei. si a culturii.Totodată, rezoluția definește sarcinile actuale ale Frontului Patriei din Vietnam, intre care un loc de frunte revine mobilizării maselor la consolidarea în toate doineni- ile a R.D. Vietnam, paralel cu concentrarea tuturor forțelor în lupta pentru apljcarea strictă a Acordului de la Paris privind Vietnamul.
Vineri, 12 aprilie, președintele Republicii România, Ceaușescu, rik Dept, comerț alAmericii, care participă la lucrările primei sesiuni a Comisiei economice româno-americane la București.La întrevedere au luat parte Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Cor- neliu Bogdan, ambasadorul României la Washington.A fost de față ambasadorul S.U.A. la București, Harry G. Barnes jr.Oaspetele a înminat președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj prietenesc din partea președintelui S.U.A., Richard Nixon.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a transmis, la rîndul său, un salut pre-

Socialiste tovarășul Nicolae a primit pe Frede- secretarul pentru Statelor Unite ale
ședintelui Richard Nixon, precum și cele mai bune urări.Convorbirile care au avut loc apoi au prilejuit examinarea unei sfere largi de probleme privind stadiul actual și perspectivele relațiilor bilaterale, relevîndu-se cu deplină sitisfacție că raporturile româno-americane au parcurs, în ultimii ani, un proces ascendent. A fost subliniată importanța întîlnirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Richard Nixon, a înțelegerilor convenite, pentru întărirea conlucrării dintre cele două țări pe multiple planuri.In cursul întrevederii, s-a a- cordat o atenție deosebită relațiilor comerciale, de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică dintreRomânia și S.U.A., apreciindu- se că acordurile și înțelegerile încheiate în ultima vreme oferă un cadru contractual adecvat. de natură să deschidă

ample perspective de extindere a acestor relații.In legătură cu lucrările primei sesiuni a Comisiei economice româno-americane, ce se desfășoară la București, s-a relevat că în acest cadru trebuie să se acționeze pentru identificarea unor modalități concrete de dezvoltare și mai susținută a legăturilor economice și de cooperare, care să ducă la consolidarea în continuare a relațiilor româno-americane.A fost exprimată hotărîrea ambelor guverne de a adopta și în viitor măsuri menite să favorizeze creșterea schimburilor economice, pe baze e- chitabile, reciproc avantajoase, în interesul celor două țări, al cauzei colaborării, și păcii în lume.întrevederea a tr-o atmosferă de dialitate.
destinderiidecurs în- caldă cor-
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Acordul tripartit realizat la 
convorbirile miniștrilor de externe 

ai Indiei, Pakistanului 
și BangladeshuluiDELHI 12 — Corespondentul Agerpres, Ion Puținelu, transmite: Acordul tripartit realizat la convorbirile miniștrilor de externe ai Indiei, Pakistanului și Bangladeshului a fost primit în cele trei țări ca un moment cu o largă semnificație în pregătirea condițiilor trecerii de la perioada de confruntare la o c- pocă de colaborare în vederea reinstaurării Unei păci durabile în subcontinent.Supus dezbaterii în Camera Populară a Parlamentului indian, unde a obținut aprobarea unanimă, noul acord a fost calificat de ministrul de externe al Singh, drept „o încununare a eforturilor desfășurate prin tratative bilaterale și cu mijloace pașnice pentru soluționarea tuturor problemelor u- manitare rezultate în urma e-

Indiei, Swaran

venimentelor din 1971, acordul deschizînd perspective relațiilor dintre India și Pakistan".Intr-o conferință de presă, ministrul de stat pakistanez pentru problemele externe și apărării, Aziz Ahmed, a apreciat, la rîndul său, că soluționarea problemei celor 195 prizonieri pakistanezi reprezintă „cea mai importantă decizie cu adinei implicații pentru viitorul relațiilor dintre țările subcontinentului".Reîntors la Dacca, ministrul de externe al Republicii Bangladesh, Kamal Hussein, a afirmat, de asemenea, în cadrul unei conferințe de presă, că „oficialitățile din Bangladesh și Pakistan se vor în- tîlni în curînd pentru a reglementa și alte probleme rămase nesoluționate între cele două țări".

ANGAJEAZĂ:
îiîi LUCRĂTORI NECALIFICAȚI 

pentru încărcări vagoane cu ciment 
unde se asigură salariul mediu de 1 800 lei

LUCRĂTORI NECALIF2CAȚI
la atelierele și secțiile fabricii de ciment

unde se lucrează în acord global și se asigură salariul de 1 500 
posibilități de calificare în meseria de mașinist prin cursuri cu 
cipare în producție.

Se primesc muncitori și cu 4 clase elementare.

Se asigură cazare și transport cu mașinile în convenții și 
țiile legale.

lei, cu 
parti-

condi-

LOTO
smuasii115>i' m

u.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Păcală; Republica:Monte Carlo; LONEA — Mi
nerul: Vifornița; ANlNOA- 
SA: Frontul nomad; VUL
CAN: O afacere pe cinste; 
LUPENI — Cultural: Cidul: 
URICANI: Fiul mecanicului de locomotivă.

știri; 11,05 Ansambluri artistice școlare; 11,35 Momente muzicale; 12,00 Buletin de știri; 12,05 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 12,35 Maria nei- chii, Marie; 13,00 Radiojurnal; 13,30 Radiorecording; 14,00 Buletin de știri; 15,00 Buletin de știri; 16,00 Radiojurnal; 17,00 Buletin de știri: 17,15 Știință, tehnică, fantezie; 18,00 Orele serii; 20,00 La hanul melodiilor; 20,40 Muzică pe adresa dumneavoastră; 22,00 Radiojurnal; 22,30 Dans non stop; 23,00— 6,00 Estrada nocturnă.

zîmbet al muzicii — Franz Lehar, scenariu radiofonic de Ladislau Furedi.

9,00

17.5518.0518,3519,0019.20

9.3010,1510,305,00 Buletin de știri: 5,05 Cintec și joc pe plaiurile țării; 6.00 “ " mineții; melodia letin de populară; 10,00 Buletin știri; 10,.10 Medalion Vasile Veselovski; 10,30 Muzică populară; 11,00 Buletin de

STUDIOUL TIMIȘOARA 16.00Radioprogramul di- 8,08 La microfon, preferată; 9,00 Bu- știri; 9,15 Muzică de
17,30 Monografii în anul XXX. întreprinderea „Elec- trotimiș"; 18,00 Actualitatea radio; 18,10 Melodii populare românești și ale naționalităților conlocuitoare; 18,30 Semnificații; 18.35 Arcadele muzicii; 19,00 Eternul

De la alfa la omega Enciclopedie pentru școlari.Film serial. Eneida.Bucureștiul necunoscut. Vila cu clopoței. Telecinemateca (reluare).Campionatele internaționale de gimnastică ale României — exerciții liber alese. Transmisiune directă din Sala Sporturilor Flo- reasca.Telex.Caleidoscop •cultural- artistic.

20,05
20.4522 2022,30

Din țările socialiste. Familia.Jazz la Sibiu.Bună seara, vacanță ! 1001 de seri. Mihaela și jucăriile.Telejurnal.Cîntecul săptămînii. „Pentru ale noastre dragi culori".Tele-enciclopedia. Din cuprins : • Energie — prezent și viitor • Istoria mobilei (IV) • Jad.Film serial. Columbo. „Macbeth ’73".Telejurnal.Carusel. Film. Un rusei al cîntecului al vedetelor de muzică ușoară. O seară cu Marina Voica, Angela Si- milea, Corina Chiriac, Olimpia Panciu, Mariana Ștefănescu, Mihai Constantinescu, Mircea Florian.

La tragerea Loto din 12 aprilie 1974 au ieșit cîștigă- toare următoarele numere:Extragerea I:50. 11, 41,37,86,68,23,20,76 Extragerea a Il-a:65, 64, 39, 38. 10, 54, 15, 55, 56Fond general de premii: 970 449 lei.

Redacția ți administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

angajează PETRILA <

ca-
Ș‘

I.E 24 DE ORE: Vreme închisă cu cer variabil. Vînt slab pină la potrivit din sectorul sudic.

Valorile temperaturii registrate în cursul zilei ieri: îndeMaximele: Petroșani 16grade; Paring 8 grade.Minimele: Petroșani 1grad; Paring — 1 grad;PENTRU URMĂTOARE-

• economist prin
cipal la serviciul a- 
provizionare materia
le.

Condiții de angajare: 
studii superioare economi
ce și 8 ani vechime în spe
cialitatea funcției.

Informații suplimentare 
se pot obține zilnic de la 
biroul salarizare, (camera 
12) al unității din str. Mi
hai Eminescu nr. 22.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Iușani 
Elena, eliberată de Prepara- 
ția Petrila. O declar nulă.

CONCURS PENTRU OCUPAREA 
URMĂTOARELOR POSTURI:iii un inginer principal protecția munciiiii un inginer biroul mecanic energeticii doi maiștri minerifii un maistru electromecanic
Condiții de angajare si salarizare conform 

H.C.M. 914/1968 și Legii nr. 12/1971.
Concursul va avea loc în data de 27 apri

lie 1974, orele 10.

Tiparul - întreprinderea poligrafica Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396


