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lermani.

comuniști din tocile col- 
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de pe șantiere și oboare, 
do știință, artă ’■ -* 
'-“/paji și femei, oameni 

bogată pregătire politică și 
__ "j, cu o vastă experien

ță In activitatea practică, caro
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s-au evidențiat Tn munca pentru 
aplicarea tn viață a politicii parti
dului. Ei vin aici învestiți do cei 
peste două milioane do membri 
de partid, exprimînd In marele 
forum adeziunea deplină a între
gului popor la politica internă ți, 
externă a partidului, hotărîrea 
fermă de a milita cu pasiune și 
înaltă responsabilitate comunista 
ți patriotică pentru înfăptuirea 
ei. Sînt prezenți, de asemenea, nu
meroși invitați.

Ora 9. La sosirea în sală, con
ducătorii partidului sînt primiți cu 
vii și îndelungi aplauze, cu urale. 
Domnește o atmosferă de puternic 
entuziasm, expresie vibrantă a u- 
nității de monolit a rîndurilor 
partidului, forța politică conducă
toare a întregii noastre societăți, 
inima și conștiința vie a poporului 
care, slrlns unit in jurul partidu
lui nostru comunist, înfăptuiește

dtorilor, țăranilor țl Intelectuali
lor, un însemnat număr do vechi 
rnilitanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, activiști de 
partid, do stat și ai organizațiilor 
do masă și obștești, tineri ți vîrst- 
nici, romani, maghiari, germani, 
sirbi ți de alte naționalități.

In numele Conferinței, adresăm 
un fierbinte sclut tuturor . comu- 
niștilor, oamenilor muncii din 
România socialistă. (Aplauze pu
ternice).

Do asemenea, în numele Comi
tetului Central al partidului adre
sez un salut călduros tuturor dele
gărilor și invitaților prezenți in 
sală. (Aplauze).

Salutăm, totodată, pe ambasa
dorii și reprezentanții unor state, 
acreditați în România, care parti
cipă la lucrările Conferinței Națio
nale ca invitați, precum și pa re

prezentanții presei străine0. (A- 
plauze).

Delegații aleg, apoi, prin vot 
deschis, PREZIDIUL CONFERINȚEI, 
din- care fac parte tovarășii : 
Nicolao Coaușescu, președintele 
Prezidiului, Ion Ghcorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Ghoorglio 
Pană, Gheorgho Rădulescu, Virgil 
Trofin, llio Verde}, Maxim Bcr- 
Bhianu, Gheorgho Cioară, Florian 

ânălacho, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgfinescu, Janos Fazoucs, 
Petro Lupu, Dumitru Popescu, 
Loonte Răulu, Ghaorgho Stoica, 
Vâsile Vîlcu, Ștefan Voitec, Miron 
Conrtantinoscu, Mihai Daloa, Mihâi 
Gero, Ion loniță, Mihai Tolescu, 
Chivu Stoica, Constantin Pirvu- 
leccu, Elena Coaușescu, Nicolaa 
Guină, Ghizela Vass, Ștefan Voicu, 
Barbu Zaharescu, Gheorgho Vasi-

neabătut politica sa, internă ți ex
ternă, marxisi-leninistă.

In ovațiile delegaților și invitați
lor urcă ‘ la tribună tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și 
membrii Prezidiului Permanent al 
CC. al P.CR. Secretarul general 
al partidului rostește cuvintul de 
deschidere a lucrărilor Conferin
ței Naționale.

„Din însărcinarea Comitetului 
Central declar doschiso lucrările 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român. .

La lucrările ei participă membrii 
șl membrii suplcanți ai Comitetu
lui Central, membrii Comisiei Cen
trale do Revizie, 2220 delegați, 
precum ți 500 invitați, reprezentind 
toate organizațiile județene, ațe 
partidului, precum și organizația 
do partid a Capitalei. Conferința 
reunește în cadrul său pe coi mai 
înaintați comuniști din rîndul mun-
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Popa, Teodor Maghiar, Boia 
Makq, Niculina Mareș.

Cei aleși iau loc în Prezidiu.
Lucrările ședinței de dimineață 

sînt conduse de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Prin vot doschis sînt alese Co
misia da validare și Secretariatul 
Conferinței.

"Din Comisia do validare fac 
parte tovarășii : Mihai Daloa, Ion 
Savu, Gheorgho Roșu, Gheorgho 
Paloș, Simion Dobrovid, Mihail 
Cruceanu, Nicolae Csmănldu, 
Vota lonascu, Tudosio Dumitra.

Secretariatul Conferinței este 
compus din tovarășii : Cornel Bur
tică, Ion Cîrcei, Constantin -'DSscă- 
loscu, Aurel Duma, PaulNațșy, 
Gheorgho Oprea, Constantin Pe
tre, Vasilo Potop, Emiîfan Do- 
broscu, Andrei : Vela, Constantin

lichl, Alexandra Sencovid, Valter 
Roman, Sanda Rangheț, Constanța 
Crăciun, Stela Moghioroș, Ivanca 
Rudenco, Mihail Roșianu, Constan
tin Sandu, Nicolaa Vercș, Ludovic 
Fazekas, Miron Nicolescu, Za- 
haria Stancu, Anton Broitenhofcr, 
Suzana Gfidoa, Marțian Dan, 
Istvan Potorfl, Eduard Eisenburțjor, 
Ion Brăduț Covaliu, Goza Vida, 
Crisio.'or Simlonoscu, Tiboriu Muro- 
șan, Lățos Csogor, Aurelia Po- 
pinceanu, Teodora Labiș, losif An
drei Roth, Ion Coman, Vasil a Mi- 
loa, Ion Potococnu, Constantin 
Dumitracho, Ion Critțoa, Mircea 
Valoriu Isbășolu, Constantin Bar
bu, Gheorgho Buruc, Iile Linlu, 
loan Cetățean, Petra Constantin, 
losif Nagy, Ion Dinoscu, Lazăr 
Găină, Elisabeta Dicu, Maria 
Strîmbeanu, Gheorghe Miloș, Cris- 
tache Moldoveanu, Marin Dobro, 
Nicolae Doggendorf, Constantin (Continuare In pag. a II-a)

r—---------Miercuri dimineață, Tn sala Pa
latului Republicii Socialisto Româ
nia, și-a început lucrările Confe
rința Națională a Partidului Co
munist Român.

„Sala Palatului Republicii tră
iește momente sărbătorești, carac
teristice marilor evenimente. 
Fundalul scenei, pe care se află 
înscris marele eveniment — „Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român — iulie 1972", este 
dominat de Stema P.C.R., do stea
gul purpuriu al partidului și tri
colorul patriei.

La Conferință participă, ca dele
gați, comuniști din loale _r ' 
țurilo țării, veniți din fabrici 
uzine, <’ 
oameni < 
militari, bărl 
cu o I „ 
profesională,

și cultură.
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Citeva instantanee din marca sală In care au loc, In aceste zile, dezbaterile Conferinjoi Naționale a P.GR.

inicjo'iQB sfntnijîfi ta dlej

Mitea, Alexandru loneicu, Teodor 
Marinescu.

sfflrșl ..
înnoduce supUmantar mărfuri

toți oamenii muncii 
tară, colectivul Uzl- 

" I, in

sarcinilor ce la vor

SClNTElĂ-Iol 20

Aceste realizări materializează 
hotârlrea ți entuziasmul comuni;-

j fileiw-wlrromw? •vrtrJfe)'

„CoMlrucloril fî montoril hidro
centralei da pe Lotru urează suc
ces deplin lucrărilor Conferinței 
Naționale a partidului țl raportează 
că In cinstea acestui măreț eveni
ment, la baraj s-a realizat nivelul 
prevăzut In grafic pentru ziua de

23 august, adică cota de 1 233 m. 
La Mănălleasa este In montaj ul
timul tronson al traversării aduc- 
țlunll principale.

Întreg colectivul nostru este mo
bilizat pentru realizară* angaja
mentelor luate față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl este hotărît 
să traducă In viață hotăririle po 
care Conferința le va lua pentru 
Înflorirea României socialisto".

.. . , . 
participanfi care cclomâ penlru 
Partidul Comunist Român și secre
tarul său general, penlru patria 
noastră socialistă.

dependenței șl suveranității na
ționale, al cauzei socialismului ■ 
păcii*.

angajamentele asumate da județul 
nostru In cinstea acestui maro e- 
vcnlment au fost îndeplinite . șl 
depășite, dindu-se peste planul de 
producție po semestrul I o produc
ție de 63 milioane leL S-au obținut 
suplimentar 10 vagoane marfă echi
valente, 10 strunguri, 235 m.'c. che
restea da fag, mobilă In valoare 
de 14 milioane lei, Însemnate can
tități de țesături, confecții, Încăl
țăminte.

Organizația județeană de partid 
asigură că oamenii muncii din, ju
dețul Arad, români, maghiari, ger
mani, slovaci și de uite națlonali-

Bîstrița-NGsfind — aducem cela 
mal sincere mulțumiri conducerii 
partidului șl statului nostru, per
sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru atenția șl sprijinul multi
lateral acordat județului șl ne ex
primăm deplina adeziune față de 
politica marxlst-lenlnlstfi, profund 
științifică șl patriotică a Partidului 
Comunist Român*.

partidului cu rezultate deosebite In 
toate domeniile de activitate — se 
arată In telegrama Comitetului ju
dețean de partid Suceava — oame
nii muncii raportează că la 10 iu
lie 1072 nu Îndeplinit planul d® 
stat pe primele șapte luni ale anu
lui, rcnlfzlnd astfel o producție mar
fă suplimentară In valoare de 250 
milioane leL

„Raportăm cu mlndrlo Conferin
ței Naționale a partidului — se 
arată In telegrama Comitetului Ju
dețean Maramureș al P.C.R. — că 
planul producției globale șl mar
fă industriale pe primul semes
tru a fost depășit, dîndu-se peste 
prevederi produse In valoare de 
peste 100 milioane lei din angaja
mentul suplimentat

Glndurile tuturor locuitorilor Ma
ramureșului se Îndreaptă cu mln- 
drle ți Încredere către Înaltul fo
rum al comuniștilor din țara noas
tră, ale cărui lucrări le urmăresc cu 
cel mai mare interes, exprimindu-și 
hoîărlrea fermă do a-șl consacra în
treaga prlcep&re șl putere de mun
că lnfăpiulrll 
reveni*.

nu Intlmplnat mărețul 
Conferința Națională a 
cu puternice sentimente 
ți in cred ere in succesul 
lucrărilor acestui ‘Înalt 
nlst, cu fapte deosebite 
cu puternice sentimente 
rle, se spune In telegrama Comite
tului județean de partid Mureș.

Avem satisfacția de a raporta că 
angajamentele pe rare ni le-am a- 
sumat In cinstea Conferinței Na
ționale nu fost indeDlinlte. reallzlnd 
peste plan producție marfă in
dustrială șl prestări de servicii In 
valoare de 183 milioane lei, cu 35 
milioane mai mult față da angaja
mentele luate*.

„Cei peste 72 OOO da comuniști, toți 
oamenii muncii de pe meleagurile 
Hunedoarei socialiste Ișl îndreaptă 
In aceste zile cele mal alese senti
mente șl înălțătoare gloduri către 
Conferința Națională a partidului 
— se spune In telegrama Comite
tului județean de partid Hune
doara.

Oamenii muncii huncdorcnl au 
Încercat sentimente de firească râ- 
tlsfacțlțs pentru modul cum a fost

La lucrările Conferinței sini pre- 
zenji numeroși ziariști români și 
străini, trimiți speciali ai unor a- 
genții internaționale de presă, oi 
unor mari cotidiana, posturi de, 
radio ți televiziune din diferite 
țâri.

Ședința de deschidere a Confe
rinței a fost transmisă de posturile 
noastre de

„Județul nostru a cunoscut o pu
ternică dezvoltare economică șl so
cială. Volumul sporit al investi
țiilor din actualul cincinal, do a- 
proape 3 miliarde lei, ritmul de 
dezvoltare Industrială de peste 20 
Ia sută, sporirea volumului produc
ției industriale de peste 2,1 ori 
față de 1970 slnt doar dțlva din 
indicatorii care reflectă profundele 
prefaceri Înnoitoare In viața jude
țului.

Folosind acest minunat prilej — 
se spune in Încheierea telegramei 
Comitetului județean de partid

„Raportăm Conferinței Naționale, 
dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
— se spune In telegrama Comitetu
lui județean Arad al I'.C.R. — că

„Raportăm Conferinței Naționale 
— se spune In telegrama Comite
tului județean de partid GorJ — 
că oamenii muncii gorjtml au In
tlmplnat importantul eveniment cu 
succese remarcabile, Îndeplinind șl 
depășind indicatorii do plan pe 
primul semestru al anului In curs.

Insuflețltoarea Întrecere socialis
tă a determinat obținerea față de 
angajament, In cinstea istoricului 
eveniment, a unei producții globale 
și marfă Industrială da peste 19 
milioane lei, concretizate in : 5 945 
mil kWh energie electrică, 6 623 
tone țiței extras, 1548 mii bucăți 
cărămizi șl blocuri ceramice, 140 
tona cărămizi refractare, !J®0 metri 
cub! cherestea, confecțil-textllo In 
valoare de peste 630 mii lei, mo
bilă — peste 880 mii lei șl altele.

Dorind succes deplin marelui fo
rum al comuniștilor care, In nu
mele nostru, al tuturor, statorni
cește noi căi de lumină șl progres, 
asigurăm Conferința Națională, 
conducerea partidului, pe dumnea
voastră, mult iubito șl stimate to
varășe secretar general, că nu vom 
precupeți nimic pentru transpu
nerea In viață a politicii partidului, 
pentru aplicarea hotăririlar ca vor 
fi adoptate*.

„Raportăm conducerii partidului, 
personal dumneavoastră, Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, realiza
rea cu 13 zile mal devreme’a pre
vederilor .planului producției Indus
triale pe primele 7 luni ale anului 
—- se spune In telegrama Comitetu
lui Județean Botoșani el I’.C.R. 
Fină la sflrșltul lunii iulie se va 
obține o producție suplimentară de 
peste 110 milioane lei, reprezenllnd 
confecții in valoare de 11 milioane 
lei, piese de schimb In valoare de 3 
milioane Ici, mobilă In valoare de 
1,5 milioane lai, precum ți 4 £<K) 
tone nisip extras, 17 mii tone zahăr 
brut rafinat, 108 tone unt și nume
roasa alta produse*.

semnălate — a 
repetate rîhduri 
aplauze, eu puternice ovații.

Sub înalla cupolă au răsunat 
minute In șir glasurile miilor de

tați, Ișl vor dărui întreaga energie 
și pricepere Înfăptuirii sarcinilor 
ce ne vor reveni din hotăririle 
Conferinței Naționale.*

hotârlrea și entuziasmul comuniș
tilor, al celorlalți oameni oi mun
cii din județ, do a depune toate 
eforturile pentru valorificarea de
plină a rezervelor șl a da viață 
chemării patriotice de a realiza 
sarcinile actualului plan cincinal In 
patru ani șl jumătate*.

„Adresăm din toată Inima un căl
duros salut comunist șl urăm succes 
deplin lucrărilor Conferinței Na
ționale a partidului — m spune In 
telegrama Comitetului Județean do 
partid Mehedinți.

Reportăm Conferinței Naționale 
a partidului realizarea peste plan 
a 65 milioane kWh 
teică, 
men
1 390
2 000

șl de energia In slujba Îndeplinirii 
exemplare a hotărfritor ce vor tl 
adoptate de Conferința Națională a 
partidului.*

„împreună cu.Întregul nostru po
por, militarii Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România sa
lută cu nespusă bucurie deschide
rea lucrărilor Conferinței Naționa
le a Partidului Comunist Român.

ExprlmJnd voința unanimă a mi
litarilor armatei noastre populare 
do a înfăptui neabătut politica In
ternă șl externă a Partidului Co
munist Român, măsurile ce vor fi 
adoptate de Conferința Națională, 
Colegiul Ministerului Forțelor Ar
mata asigură Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
eă-șl va consacra Întreaga energie 
și putero da muncă perfecționării 
neîntrerupte a activității ostășești, 
ridicării la un nivel superior a 
muncii de educare a militarilor In 
spiritul devotamentului nețărmurit 
față de patrie, popor șl partid, pen
tru formarea unor luptători iscusiți, 
cu o conștiință socialistă Înainta
tă, apărători de nădejde al cuceri
rilor noastre revoluționare, ni in

și' lnsăralnțarea culturilor 
care plnă acum s-au șl 

executat pe mal bine do 73 la sută 
din suprafață*.

„Sporindu-șl eforturile pentru ■ 
lntlmplna Conferința Națională •

Asigurăm Conferința Națională a 
partidului, pe dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, sub conducerea organelor șl or
ganizațiilor de partid, oamenii mun
cii din județul Suceava vor munci 
cu dăruire ți abnegație pentru a da 
viață Istoricelor hotărirl caro se vor 
adopta, Inlimpinlnd cu noi succe
se aniversarea unul sfert de veac 
de ta proctamorca republicii-.

„Asemenea Întregii țări, oamenii 
muncii de pa meleagurile mureșe
ne — români, maghiari, germani — 

....................... - - - g^nlmemj 
partidului, 
de bucurie 
deplin al 
for comu- 
do muncă, 
de bucu-

„Alăturl de 
din Întreaga . 
ne! de mașini grele București, 
frunte cu comuniștii, raportează În
deplinirea Înainta de termen a ur
mătoarelor angajamente luate Jn 
cinstea Conferinței Naționale a 
Partidului : producția marfă su
plimentară a uzinei. In valoare de 
23 milioane lei, depășește cu 3 mi
lioane lei angajamentul luat

Colectivul uzinei de mașini gre
le urează Conferinței Naționale 
succes deplin in desfășurarea lu
crărilor, Ișl exprimă adeziunea to
tală față do hotâririle ce sa vor 
lua In acest Înalt for al partidului 
și se angajează să lupte și să mun
cească fără preget pentru tradu
cerea lor In viață”.

LA PERFECȚIONAREA CONDUCE
RII PLANIFICATE A SOCIETĂȚII Șl 
DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI SO
CIALISTE, LA CREȘTEREA ROLU
LUI CONDUCĂTOR AL PARTIDU
LUI IN EDIFICAREA SOCIALIS
MULUI Șl COMUNISMULUI, LA 
ACTIVITATEA INTERNAȚIONALA 
A PARTIDULUI Șl STATULUI".

Raportul prezentat de secretarul 
general al partidului — document 
programatic do excepțională în
semnătate — a fost subliniat In 

cu îndelungi

Conferinfa alege, în continua
re, prin vot deschis. Comisia de 
redactare a proiectelor de hotâriri 
ți de rezoluții ale Conferinței și 
Comisia pentru examinarea apelu
rilor.-

Comisia de redactare a proiecte
lor de hoiărirt ți de rezoluții este 
alcătuită din tovarășii ■ Nicolae 
Conujoscu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănoscu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pana, Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilia Verde}, Gheorghe 
Cioară, Dumitru Popescu, Leonte 
Răulu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, Miron Co'n- 
stanlinoscu, Ion lonițâ, losif Uglar, 
Richard Winter, Ștefan Andrei, 
Ghizola Vass, Alexandru loneicu, 
Zaharia Stance, Angelo Miculoscu, 
Emilian Dobretcu.

Din Comisia pentru examinarea 
apelurilor fac parte tovarășii ■ 
Nicolae Cuină, Gheorghe Blaj, Si
mian Bughici, Andrei Corvonco- 
vicî, Adalbert Crijan, loan Gluva- 
cov, Dumitru Ivanovici, Ion Ta- 
rachiu, Comei Oneicu.

Apoi, delegații aprobă In una
nimitate următoarea ordine de zi s 
„CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA 
ECONOMICO-SOCIALĂ A ROMÂ
NIEI IN URMĂTORII ANI Șl IN 
PERSPECTIVĂ, LA PERFECȚIONA
REA CONDUCERII PLANIFICATE 
A SOCIETĂȚII Șl DEZVOLTAREA 
DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE, LA 
CREȘTEREA ROLULUI CONDUCĂ
TOR AL PARTIDULUI IN EDIFICA
REA SOCIALISMULUI Șl COMU- 
NISMULUI, LA ACTIVITATEA IN
TERNAȚIONALA A PARTIDULUI 
Șl STATULUI".

în legătură cu desfășurarea lu
crărilor Conferinței se propune ca 
acestea să aibă loc alit în ședințe 
plenare, dt și în cadrul unor sec
țiuni pentru ia crea posibilitatea ca

_ energie dec
lanșarea Înainte de ter- 

a unul tanc petrolier de 
tdw șl a unul cargou da 
tdw, livrarea ta export cu 

60 de zile mai devreme a unei 
șalartde de 5®0 mc, punerea In 
funcțiune a noi capacități de pro
ducție, ca urmare a realizării In 
primul semestru al acestui an a 
51,9 la sută din planul anual de 
investiții șl peste 57 ta sulă ta 
construcțll-montaj*.

188

MICO-SOCIALA — prezidată ds> 
tovarășul Petre Blajovid; SEC
ȚIUNEA PRIVIND CONDUCEREA 
DE CĂTRE ORGANELE Șl ORGA
NIZAȚIILE DE PARTID A ACTIVI
TĂȚII ECONOM1CO-SOCIALE — 
prezidată do tovarășul Gheorghe 
Pană ; SECȚIUNEA CU PRIVIRE LA 
ACTIVITATEA IDEOLOGICA Șl 
CULTURALĂ; ELABORAREA NOR
MELOR DE ETICA Șl ECHITATB 
SOCIALISTA — prezidată do tova
rășul Dumitru Popescu ; SECȚIU
NEA PRIVIND POLITICA EXTER
NA A PARTIDULUI Șl STATULUI — 
prezidată do tovarășul Emil Bod- 
naraș.

La lucrările secțiunilor au luat 
parte delegații și invitații la Con
ferință.

In ședințele do miercuri după- 
amiază au luat cuvintul 121 par- 
licipanți, caro au dezbătut po larg 
problemele înscrise po ordinea do 
zi a conferinței; Ei și-au exprimat 
adeziunea deplină față de Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de programul în- 
suflejilor supus spre examinare 
aprobare conferinței, 
caro jalonează direcțiile viitoare 
alo activității partidului și stalu
lui în vederea dezvoltării econo- 
mico-sociale în ritm mai susținut a 
patriei noastre, ridicării continue 
a bunăstării materiale ți spirituale 
a înfregului popor. Vorbitorii au 
exprimat aprobarea unanimă față 
de politica externă a partidului ți 
statului, liniile directoare ale aces
tei politici care corespunde pe de
plin hotărîrilor Congresului al 
X-lea, intereselor fundamentale

adueîndu-ți astfel contribuția e- 
fectivă la dezbaterea ți aprofun
darea problemelor înscrise pe or
dinea de zi ți la fundamentarea 
măsurilor și hotărîrilor care ur
mează să Fio adoptate.

în unanimitate, delegații au a- 
probat constituirea a 10 secțiuni 
ale Conferinței s secțiunea privind 
perfecționarea, organizarea ți 
conducerea vieții sociale și dezvol
tarea democrației socialiste ; sec
țiunea penlru dezbaterea proiectu
lui legii cu privire la dezvoltarea 
economico-socială, planificată a 
României ; secțiunea privind dez
voltarea economică în actualul 
cincinal și în perspectivă; cola
borarea ți cooperarea economică 
internațională; secțiunea pentru 
dezbaterea proiectului legii finan
țelor ; secțiunea pentru dezbaterea 
proiectului legii remunerării mun-

Polrivit regulamentului do des
fășurare a lucrărilor Conferinței 
Najionale a Partidului Comunist 
Român, miercuri după-amiază au 
început dezbaterile în cadrul ce
lor Î0 secțiuni ale conferinței ■ 
SECȚIUNEA PRIVIND PERFECȚIO
NAREA, ORGANIZAREA Șl CON
DUCEREA VIEȚII SOCIALE Șl 
DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI 
SOCIALISTE — prezidată do to
varășul Paul Niculescu-Mizil; 
SECȚIUNEA PENTRU DEZBATEREA 
PROIECTULUI LEGII CU PRIVIRE 
LA DEZVOLTAREA ECONOMICO- 
SOCIALĂ PLANIFICATA A ROMÂ
NIEI — prezidată de tovarășul 
Manea Mănoscu; SECȚIUNEA 
PRIVIND, DEZVOLTAREA ECONO
MICA IN ACTUALUL CINCINAL 
Șl IN PERSPECTIVA j COLABORA
REA Șl COOPERAREA ECONOMI- 
CA INTERNAȚIONALA — prezi
dată do tovarășul liie Verdef; 
SECȚIUNEA PENTRU DEZBATEREA 
PROIECTULUI LEGII FINANȚELOR 
— prezidată de tovarășul Gheor
ghe Rădulescu ; SECȚIUNEA PEN
TRU DEZBATEREA PROIECTULUI 
LEGII REMUNERĂRII MUNCII Șl 
A CODULUI MUNCII — prezida
tă de tovarășul Virgil Trofin j 
SECȚIUNEA PRIVIND PREGĂTIREA 
FORȚEI DE MUNCA Șl CREȘTEREA 
NIVELULUI DE TRAI AL POPU
LAȚIEI — prezidată de tovarășul 
Leonte Răulu ; SECȚIUNEA PEN
TRU DEZBATEREA PROIECTULUI 
DIRECTIVELOR CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A P.C.R. CU PRIVIRE 
LA SISTEMATIZAREA TERITORIU
LUI, A ORAȘELOR Șl SATELOR, 
LA DEZVOLTAREA LOR ECONO-

radio și televiziune.
(Agerpres)

ale României socialiste, cauzei zo- 
cialismului, colaborării Între po
poare și păcii.

Toți vorbitorii au dat o Înaltă o- 
preciere activității desfășurate de 
partid ți conducerea sa, În frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
În anii care au trecut de la prece
denta Conferință Națională ți de 
Ia Congresul al X-lea al P.C.R., 
pentru ridicarea pe o treaptă ca
litativ superioară a întregii vieți 
economice ți sociale din țara 
noastră, pentru construirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Desfășurate Intr-o atmosferă do 
lucru, sub semnul unei profunda 
exigențe ți responsabilități parti
nice, dezbaterile au acordat o a- 
tenfio deosebită aspectelor eoni/’ 
crete, practice, ale problemelor, 
care fac obiectul conferinței, găsi
rii unor soluții eficiente pentru ri
dicarea calitativă și perfecționa
rea continuă a activității pe toa
te planurile. S-au formulat obser
vații critice la adresa unor defi
ciențe care mai persistă In anumi
ta domenii, propunlndu-se căi ți 
metode pentru înlăturarea lor.

Cu multă însuflețire, vorbitorii 
s-au angajat să traducă neabătut 
în viață hotSrîrile conferinței, să 
contribuie cu întreaga lor ener
gie, pricepere și capacitate crea
toare la înfăptuirea politicii in
terne ți externe, marxist-leniniste, 
a partidului ți sloiului nostru.

Lucrările In cadrul secțiunîte? 
vor continua joi după-amiază.

îndeplinit la primul semestru pla
nul de stat de dezvoltare econo- 
mlco-soctală a Republicii Socialiste 
România. La depășirea producției 
globale Industriale pe țară, hunedo- 
renll și-au adus o Însemnată con
tribuție prin Inîâplulrea angaja
mentului luat In cinstea Conferin
ței cu 20 de zile mal devreme*.

„Comitetul Județean do partid 
Galați, toți oamenii muncii din 
agricultura Județului Galați rapor
tează Conferinței Naționale a parti
dului șl dumneavoastră personal, 
mult stimata tovarășe Nicolae 
Ceauțescu, că ta 19 Iulie — prima 
zi de lucru 'a înaltului forum al 
comuniștilor din țara noastră — 
a fort terminat, cu o săptămlnă 
mal devreme față de anul trecut, 
recoltatul griului, ovăzului șl al 
mazfireL

în prezent toate forțele slnt con
centrate pentru urgentarea arătu- 
rilor ' ‘
duble,

ținut Însemnate realizări In Îndepli
nirea planului șl a angajamenietor 
asumate. Astfel, planul pa primele 
7 luni ale acestui an la producția 
marfă Industrială șl pentru export 
a tost realizat la 17 iulie „plnă la 
sfințitul acesta! luni uimind a se 

. Wf.-< 1A
valoare de peste 1.00 milioane ici. 
Vor fi livrate paste plan mobilă in 
valoare de 3 milioane lei, 6 5M m.c. 
bușteni diverse specii, 60 ®D0 m.c. 
prefabrlccto do brton, produse ali
mentare de peste G0 milioane leL 

Vă asigurăm că vom depune În
treaga noastră'capacitate de muncă

Oamenii muncii din agricultură, 
organizațiile de partid, comitetele 
oamenilor muncii din I.A.S. șl con
ducerile C.A.P.-urilor din județul 
Dolj,' concentrlndu-țl toate efortu
rile pentru îndeplinirea exempla
ră a programelor naționale de dez
voltare a agriculturii, • raportează 
că, in cinstea Conferinței Naționala 
a partidului,' au livrat fondului do 
stat 185103 tone grlu țl secară. Im
portante cantități de orz șl mazăre, 
depășind prevederile planului de 
stat.

Rezultatele bune obținute ta cul
tura pâtoaselbr — se spune In în
cheierea telegramei Comitetului 
județean Dolj ol P.C.R. — permit 
ca angajamentul organizației Jude
țene ue partid — de a livra peste 
plan cantitatea de 10 WO tone grlu 
— să fie realizat cu succes in ur
mătoarele zllo.*

îp telegrama Comitetului Jude
țean Vraneea al P.CJtt. se arată că 
„oamenii muncii din Județ eu ob-

„Valoarca producției marfă dală 
peste plan, In Intlmplnarea Confe
rinței Naționale a partidului — 
se spune In telegrama Comitetului 
județean de partid Caraș-Sevcrln 
— se ridică ta 120 milioane, cu 2'0 
milioane peste angajamentul asu
mat Concret, asta Înseamnă : 3 GOT 
tone cărbune, 1 630 tone cocs, 8 060 
tone fontă, 11 OW tone oțel, G100 
tone laminate, patru motoare Dle-

P 
program

cii și a Codului muncii ; sec
țiunea privind pregătirea forței 
do muncă și creșterea nivelului de 
trai al populației ; secțiunea pen
tru dezbaterea proiectului Directi
velor Conferinței Naționale a 
P.C.R. cu privire la sistematizarea 
teritoriului, a orașelor și satelor, 
la dezvoltarea lor economico-so
cială ; secțiunea privind conduce
rea de către organele și organi
zațiile de partid a activității eco- 
nomico-socialo ; secțiunea cu pri
vire la activitatea ideologică și 
culturală ; elaborarea normelor de 
etică și echitate socialistă ; sec
țiunea privind politica externă ’ a 
partidului și stalului.

Conferința a aprobat In unani
mitate Regulamentul de desfășu
rare a lucrărilor, caro vor avea 
loc între 19—21 iulie.

în aplauzele și uratele celor pre- 
zenji a luat cuvînful tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a 
prezentat Raportul „CU PRIVIRE 
LA DEZVOLTAREA ECONOMICO- 
SOCIALĂ A ROMÂNIEI, ÎN UR
MĂTORII ANI Șl IN PERSPECTIVA,

K-W

*
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Dragi tovarăși.

Tovarăși,

Stimați tovarăși,

1. îndeplinirea cmaMldoi înainte

Stimați tosmrășl,

(Continuare in pag. a IV-a)■1970 au fost Înfăptuite cu succes. Est®

pentru îmbunătățirea 
în sectoarele respective

depășirea 
eficientă 
Intaisi- 

sodnllste.

indicatorul cel 
a depășit

semnificativ că venitul național 
mai sintetic al activității, economice 
prevederile cincinalului cu 13,6 miliarde lei, cres- 
cînd într-un ritm mediu anual de 7,7 la suit

Rezultatele din 1971 și din primul semestru al 
acestui an ne arată că șl sarcinile actualului, plan 
cincinal — elaborat- pe baza orientărilor Con
gresului al X-lea — se realizează in bune condiții. 
In această perioadă, producția globală Industrială 
— dezvoltindu-se înte-un ritm de 11,3 la sută — 
a depășii cu circa 11 miliarde tel prevederile pla
nului. Recolta de cereale, de 14,3 milioane tone, 
obținută anul trecut, a înregistrat 'cel mal înalt

Conferința Națională îți desfășoară lucrările în 
condițiile în care clasa muncitoare, țărănimea șl 
intelectualitatea, întregul popor înfăptuiesc nea
bătut, cu elan șl înalt spirit de abnegație, progra
mul de dezvoltare multilaterală a societății noas
tre socialiste.

în perioada rare a trecut de la Conferința Na
țională șl de la Congresul al X-lea au fost 
obținute realizări de scamă în dezvoltarea 
economieo-sorială a țării. Sarcinile planului dn- 
(dunl 1969—1970 au fost înfăptuite cu succes. Est®

nivel atins p’.nă acum în țara noastră. Pe baza 
dezvoltării ta ritm susținut a producției materiale, 
produsul social a sporit în anul 1971 cu 11,2 la 
sută, iar venitul’național cu’12,8 la sulă, ceea ce 
reflectă valorificarea mal judicioasă a resurselor, 
ridicarea eficienței activității economice.

Avem motiye să fim satisfăcut! de succesele 
obținute pa calea dezvoltării erwnomlco-soclale a 
Romăniel, mal ales dacă ținem seama de nivelul 
scăzut de la care am pornit. Producția Industrială 
este anul acesta de 21 ori mai mare decit în 1938 ; 
producția agricolă globală din anul 1071 a depășit 
de 1,9 ori nivelul antebelic. Comparativ cu anul 
1938, venitul național ește în acest an de 7,8 ori 
mal mare. Aceasta a permis ca, paralel cu aloca
rea unor însemnate resurse pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiaie a economiei, să se asigure 
îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale 
întregului popor. Salariul real este astăzi' de peste 
2,7 ori’mal mare decît în 1938. Pentru a se înțe
lege mai bine progresele importante obținute in 
ridicarea nivelului de trai al oamehilor muncii 
trebuie arătat că numai fondul de salarii din 1972 
este de peste 3 , ori mai mare decît Întregul venit 
național ui Romăniel anului 1938. Au cunoscut o 
puternică înfloriră cultura, tavățămlntul, s-a

1071—1973, o producție Industrială globală de 33 
miliarde lei peste prevederile ctarinalulul. (VIU 
aplauze). De la tribuna Conferinței Naționale 
salutăm inițiativa ’ organizației num :d pale, a co
muniștilor șl tuturor oamenilor muncii din Ca
pitală, angajamentele tuturor conferințelor jude
țene de partid, larga mișcare de masă care s-a 
declanșat in întreaga țară pentru 
cincinalului, pentru folosirea mal 
a resurselor naturale în vederea
(scării dezvoltării economiei noastre
Conferința Națională va aproba, fără îndoială, 
aceste Inițiative și angajamente și va stabili mă
surile ce se impun pentru realizarea lor în cel® 
mai bune condiții, pentru asigurarea unul nou 
și puternic avînt In măreața construcție econo- 
mîco-socialft ce se desfășoară în patria noasțfi. 
(Aplauze puternice).

Luîrsd în considerare realizările de ptaă acum, 
precum și angajamentele luate de oamenii mun
cii, apare posibil ca în anul 1973 producția indus
trială globală a țării să atingă 580—600 miliarda 
lei, adică să fie cu 40—60 miliarde lei 
mal mare decît s-a prevăzut în planul cincinal. 
Posibilități reale de a depăși sarcinile cincinalului 
se conturează și in agricultură — lucra dovedit 
în mod concludent de faptul că «încă ta 1971 o 
serie de unități agricole au obținut producții y&jj 
gelale șl animale apropiase aau chiar mai mari 
decit cele preconizate pentru anul 1975. De ade
menea, se creează posibilitatea ca șl ta construcții' 
și transporturi, precum și in celelalte ramuri ale 
economiei, să se obțină, folosindu^se mal intens 
rezervele existente, realizări superioare prevede
rilor cincinalului. Avind in vedere toate acest® 
perspective, se ponte asigura creșterea mai’ ra
pidă a produsului social șl a venlMui națioiiaL 
Astfel, venitul național suplimentar obținut . în 
1975 va putea depăși cu circa 20 de miliarde fel 
nivelul stabilit în plan. Realizarea acestui obiectiv 
va crea condiții pentru aiocarea de noi mijloace, 
aflt în scopul dezvoltării mal intense a economiei 
naționale, cit șl pentru creșterea mal rapidă’ a 
nivelului de tini al întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice).

In al patrulea rind, este necesar să fie inten
sificată preocuparea pentru îmbunătățirea apro
vizionării tohnico-materlale. Se cer Iuțite măsuri

Se poate pune p® drept» euvfat întrebarea dacă 
angajamentele luate și estimările suplimentare 
menționate pot fi înfăptuite, dacă ele au o bază 
materială reală. Pentru a aprecia realismul aces
tor prevederi trebuie să pornim, înainte de toate, 
de la potențialul productiv de care dispune eco
nomia noastră ta momentul de față. Anul 
acesta, valoarea fondurilor fixe din sfera pro
ductivă se ridică la circa 010 miliarde lei, din 
care aproape trei, pătrimi sint capacități puse fi"1 
funcțiune în ultimii 10 ani, deci cu un grad de 
tehnicitate superior. Totodată, pentru perioada 
1973—1973 se prevede punerea in funcțiune a 
unul mare număr de noi caparftă’,1 productive, 
drn care pește 1 000 în Industrie. Deci, dacă 
avem ta vedere acest potențial de mari proporții, 
aflat în continuă dezvoltare șl modernizare, pu
tem aprecia că există posibilități reale pentru a 
îndeplini angajamentele asumate, pentru a obțin® 
o creștere mai puternică a producției șl produc
tivității muncii, ridicarea eficienței activității eco
nomice, dezvoltarea mal accelerată a economiei 
naționale.

Desigur, numai existența potențialului material 
nu prate asigura de la sine realizarea angaja
mentelor, a sporurilor suplimentare la care m-am 
referit. Trebuie să nu uităm că, pe ansamblul 
industriei, valoarea producției globale la 1 000 lei 
fonduri fixe se menține In acest an la un nivel 
similar celui din 1070 ; de asemenea, venitul net 
la 1 000 lei fonduri fixe crește foarte lent Se im
pun, deci, măsuri hoiărite pentru a elimina nea
junsurile care mai persistă in utilizarea fondurilor 
fixe șl care fac ca eficiența Io? să nu fie încă 
pe măsura posibilităților, pentru a determina în 
cel mai scurt timp o schimbare radicală în acest 
domeniu.

în primul rind, este necesar să se acționeze cu 
mal multă fermitate pentru folosirea intensivă 
a capacităților de producție șl încărcarea cores
punzătoare a mașinilor șl utilajelor. Trebuie ară
tat că în Industria noastră coeficientul schimbu
rilor de lucru al muncitorilor din secțiile de bază 
se află la un nivel de 1,75. Potrivit unor- calcule 
estimative, prin ir-o încărcare mai bună a capa
cităților de producție se poate asigura anual o 
producție industrială supUmentarft do circa 20—25 
miliarde lei.

în al doilea rind, importante posibilități de 
creștere suplimentară a producției rezidă in scur
tarea termenelor de execuție a . noltoț obiective 
și atingerea cit mal rapidă a parametrilor pro
iectați ; din unele calcule estimative rezultă că 
reducerea cu numai o lună a termenelor de dare 
în funcțiune și de atingere a parametrilor proiec
tați la obiectivele Industriale pe" urmearii a fi puse 
în funcțiune pînă io sflrșltul cincinalului asigură o 
producție suplimentară pe- perioada 1973—1975 de 
8—7 miliarde lei.

în al treilea rind, trebuie intensificată preocu
parea pentru folosirea mal bună a suprafețelor de 
producție, aslgurind cu investiții mici Introducerea 
unor hol .utilaje în spațiile existente-

creat um larg sistem de ocrotire a 
sănătății, au fost cheltuite fonduri 
importante pentru asigurări ao- 
dale. în acest an se alocă de la 
bugetul statului nostru pentru a- 
ceste scopuri fonduri de 19—20 ori 
mai mari decit în 1938.

Toate aceste mari înfăptuiri ob
ținute în dezvoltarea economico- 
soclalâ a țării se datoresc muncii 
eroice depuse de clasa muncitoare
— forța de bază a societății noas
tre, clasa conducătoare In stat
— de țărănime, uitata de nădejde 
a clasei muncitoare, de intelec
tualitatea noastră nouă, de toți 
oamenii muncii, fără deosebire do 
naționalitate; ele confirmă pe 
deplin. justețea linie! politice 
niarslst-Ieniniiste a partidului nos
tru, care aplică în mod crea
tor legile generale ale con
strucției socialiste la reali’ățl'e 
concrete ale Romăniel, demon
strează superi ori ta tea noii ortn- 
duiri, uriașa capacitate de creație 
a poporalul eliberat de exploatare 
șî asuprire, liber ?i stăpîn pa 
soarta sa, hotărit să-și făurească 
rijiițorul, Mftu fericit. (Aplauze pre
lungite).^

Doresc ca de la înalta ■tribună 
a Conferinței Naționale a parti
dului să adresez cele mai calde 
felicitări muncitorii or, țăranilor, 
intelectualilor, întregului nostru 
popor, organelor șl organizațiilor 
de partid, tuturor comuniștilor, 
pentru marile realizări dobindite 
în construcția economică și socia
lă, pentru munca CTotefi închinată 
patelel, penteu hotttrirea .și spiri
tul d© abnegație cu care înfăptu
iesc programul Congresului al 
X-lea de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul RomAnleL (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

de termen, măguri pentrr dewdtarea 
etionomito^șdciall mai accelerată ia țării

Conferința Națională înalt for de conducere 
al partidului — este chemată să facă bilanțul ac
tivității desfășurate de la precedenta Conferință 
Națională din decembrie 1967 și după Congresul 
al X-lea in domeniul perfecționării planificării șl 
conducerii economiei, a întregii vieți sociale, să 
stabilească noi măsuri pentru continuarea acestui 
proces în concordanță cu cerințele actualei etape 
a evoluției țării noastre, eu obiectivele fundamen
tale ale făuririi societății sorialiste multilateral 
dezvoltate pe păminiiil României.

Totodată, Conferința Națională urmează să ana
lizeze stadiul îndeplinirii planului cincinal 107.1— 
1975 șl să elaboreze noi măsuri în vederea .reali
zării șl depășirii prevederilor acestuia, pentru de
terminarea unui nou avînt in activitatea economl- 
co-sodală din patria noastră, pentru impulsiona
rea dezvoltării forțelor de producție, sporirea șl 
mai rapidă a avuției naționale, perfecționarea or
ganizării societății șl creșterea nivelului de trai al 
întregului popor român.

Pornind de la concepția materialist-dlaleclleă șl 
Istorică și bazîndu-se pa analiza . științifică a 
schimbărilor produse în societate, a noilor cerințe 
ale dezvoltării sociale, Conferința Națională esțe, 
de asemenea, chemată să elaboreze orientările și 

Jtnllle directoare pentru elaborarea prognozelor 
privind dezvoltarea economlco-socială plnă în 

:1600, obiectivele? fundamentale ale înaintării 
României pe calea socialismului și comunismului. 
Am putea spune, de aceea, că această conferință 
capătă un rol și o importanță deosebite, tascriin- 
du-se în istoria Partidului Comunist Român, a 
națiunii noastre socialiste ca un moment crucial 
în lupta pentru progres șl civilizație. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

A Intrat in practica vieții partidului ținerea, 
între congrese, a conferințelor naționale consaraate 
dezbaterii șl rezolvării unor probleme de impor
tanță deosebită pentru dezvoltarea viitoare a 
țării, pentru opera de edificare a noii orindulri. 
Aceasta «ta o expresie a adtaclril democrației 
interne de partid, a promovării consecvente în 
partidul nostru a principiului muncii și condu
cerii colective, a creăriI condițiilor pentru partici
parea tuturor comuniștilor, a întregului popor la 
elaborarea hotăririlor care privesc Interesele ma
jore ale națiunii noastre socialiste.

Conferința Națională a fost precedată de o largă 
dezbatere —- atît.în partid, dt șl ta rindul mase
lor populare — a celor mal importante probleme 
actuale ale dezvoltării economlco-sodale a Româ
niei.

După cum este cunoscut, ta ultimul timp au 
avut loc importante consfătuiri pe țară — cu ca
drele de conducere din întreprinderi și cental® 
industriale și de construcții, cu secretarii comite
telor comunale de partid șl primarii comunelor, 
.cu cadrele de conducere din institute do cercetare 
și proiectare, eu primii secretari,' miniștri și alte 
cadre de conducere din economie — care au dez
bătut un șir de probleme de o deosebită însem-

tregll vieți economici, politice șl sociale a Româ
niei socialiste, v<w demonstra cu putere forța șl 
unitatea partidului nostru, vor asigura îndeplini
rea cu tot mal mult succes a misiunii sale istorice 
de forță conducătoare a națiunii noasta, vor per
mite doctanșarea șl mai-Impetuoasă a capacității 
creatoare a poporului român în făurirea propriului 
său destin, a viitorului său comunist. (Vil aplauze).

pătate 
muncii;
de activitate.. S-au desfășurat, de I ' 
asemenea, largi dezbateri In ca- 
drul organizațiilor de partid, în- f • 
chelate cu conferințele județene, fi 
care au prilejuit o,analiză exlgen- 
tă a activității în toate domeniile 
construcției socialiste, sintetizarea 
părerilor șl propunerilor oameni- E 1 i,., 
lor muncii cu privire la înfăptui- 
rea în dt mal bune condiții a pro- | 
gramului adoptat de Congresul al' I 
X-lea. Putem spune pe drept cu- ( i
vînt că perioada premergătoare || 
Conferinței Naționale a fost mar-; l. ■HHHnM 
cată de un puternic avint creator |. 
al maselor, de o amplă dezbatere,, - 
In cursul căreia au fost eviden- , 
ținte noi șî importante rezerve de1 '»
îmbunătățire a activității econo- 
mlco-sociale, s-au stabilit măsuri 
pentru folosirea lor rit mal efi
cientă.

Caracteristica conferințelor ju- 
dețene, a întregU dezbateri care MBE’1, 
s-a desfășurat ■ în pregătl-j 
rea conferinței a fost exprima
rea viguroasă a hotfirtrii comuniș-' i 
tUor, a tuturor oamenilor muncii. E’iî’? - 
de a face totul pentru înfăptuirea 
programului elaborat de Congre- î ■
sul al X-lea, manifestarea' încre- 
derli lor nețărmurite în, politica -
marxișt-lenlhlsiA a partidului!
TKBtru comunist (Aplauze pu- I
ternlee) ; dezbaterile, activi ta- . ' E
tea avîntatfi șl noile angajamente' f
ale oamenilor muncii au eviden- I ’ 
flat, o dată in plus, forța partldu-' 1, 
lui nostru, autoritatea de care se: fi. 
bucură în mase, unitatea inlregu- 
lui popor în jurul partidului. S-a fi
demonstrat din nou cu putere ca- f
paritatea tuturor organizațiilor fi
partidului nostru de a-șl îndeplini! gf
rolul de forță conducătoare în! F
societate, maturitatea șl compe-1 jSL'fi.1 Ă 
ten ța cadrelor noastre,, creșterea 
nivelului lor" politic șl ideologic,! | 
a, fermității lor ta lupta pentru!
cauza socialismului, pentru bună-! eMBs ' JBBS 
starea șl înflorirea patriei, con- agsEgjgjgffig 
știința ridicată a comuniștilor, a
oamenilor muncii, care înțeleg tot mai bine sar
cinile șl Interesele generale alc socMății socialiste, 
țelurile supreme ale politicii Partidului Comunist 
Român. (Aplauze puternice).

Iată de ce putem spune că lucrările Conferinței 
. Naționale vor marca un nou. și Important paa îna
inte ta dezvoltarea multilaterală a patriei, vor 
exercita o puternică Influență pozitivă asupra ta-

' 1 Desiginr, ta activitatea noastră
.■ .re‘: J s-au manifestat șl se mal mani

festă lipsuri .șl neajunsuri ; am ă- 
vuț de învins, și mai trebuie să Învingem încă 
multe greutăți. Esențial eSte insă faptul că asigu
răm dezvoltarea ascendentă a economiei, științei, șl 
culturii, ridicarea nivelului do jaral,’ progresul 
general al patriei. Ca urmare a succeselor obți
nute ta toate domeniile de activitate, am lichi
dat starea de înapoiere de la care am pornit, 
ne-am ridicat la un nou nivel de dezvoltare. Cu 
toate acestea trebuie spus că mal avem incă 
multe de făcut pentru a asigura poporului nos
tru un înalt nivel de civilizație șl bunăstare, sa
tisfacerea plenară a necesităților sale de viață 
materiale șl spirituale. Dacă ne comparăm cu 
statele dezvoltate din punct de vedere economic, 
constatăm că ta multe domenii ne. desparte încă 
de acestea un decalaj important. Iată de ce Ro
mânia — depășind stadiul de țară slab dezvol
tată — 'continuă să fie țară în curs de dezvoltare, 
iată de ce este necesar să mai facem tacă e- 
forturi uriașe pentru accelerarea progresului 
material, științific șl cultural, In' scopul ajun
gerii din urmă a statelor avansate ale lumii. 
Ci te va cifre sînt edificatoare in acest sens. Ve
nitul național pe locuitor, de 500—600 dolari, de 
pildă, este de 4—5 ori mai mic decit in țările 
dezvoltate. La rindul său, nivelul productivității 
muncii este de cîteva ori mai redus. Un decalaj 
de 2—4 ori se menține, tatr-o serie de sectoare 
industriale de bază, la producția pe locuitor. Pon
derea populației ocupate in agricultură, din totalul 
populației ocupate, este în țara noastră de circa 
47 la sută, față de 10—15 la sută în statele in
dustriale avansate. Existența acestor diferențe im
pune, cu necesitate, concentrarea eforturilor pentru 
realizarea unei dezvoltări accentuate a ramurilor 
de bază ale economiei, pentru creșterea și perfec
ționarea forțelor de producție alo țării ta pas cu 
revoluția tehnlco-ștUnțifieă mondială, pentru spo
rirea eficienței întregii activități economice. Ceea 
ce am realizat ptaă acum ne întărește Încrederea 
că ta etapa pe care ne-o propunem, tatr-o pe
rioadă Istorică relativ scurtă, vom reuși să depășim 
stadiul de țară în cura de dezvoltare, în’ care se 
găsește România, ne vom situa la nivelul țârilor 
dezvoltate din punct de vedere economic, aslgu- 
rtnd astfel un ridicat standard de viață, al popu
lației, satisfacerea cerințelor el crescinde materiale 
șl culturale.- (Aplauze puternice).

Rezultatele obținute ta primul an șl Jumătate: al 
cincinalului, dezbaterile care au avat loc ta ulti
mul timp ta consfătuirile de.lucru, ta organizațiile 
de partid și în conferințele județene, angajamentele 
asumate de oamenii muncii în îniîmpinaren Confe
rinței Naționale și a celei de-a 23-a aniversări a 
proclamării Republicii au evidențiat posibilitatea 
obținerii unei creșteri mat substanțiale a econo
miei In actualul cincinal. în acest sens doresc să 
menționez ta mod deosebit Inițiativa conferinței 
extraordinare a organizației de partid a munici
piului București, care — adrestod organizațiilor 
județene de partid chemarea la întrecere pentru 
realizarea planului cincinal în 4 ani și jumătate — 
8-a angajat să asigure în Capitală, în perioada
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prime șl- materiale cpnsti- 
itru progresul economic si

..... asigure repartizarea absolvenților acestor 
școli in sectoare de activitate cerute de nevoile
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pentru mal buna dimensionară a stocurilor — în
deosebi la materiile prime astfel ca acestea să 
asigure aprovMonarea ritmica șl, totodată, să 
înlăture sustragerea din circuitul economic șl 
imobilizarea unor mijloace materiale.

în al cincilea rind, doresc să subliniez și eu 
acest prilej că, mllltfad pentru intensificarea 
dezvoltării noastre economl-ce, no! nu dorim orice 
fel de depășire a prevederilor cincinalului ; nimeni \ 
nu are nevoie de producție globală ta sine. De 
altfel, va trebui ca, în cel mal scurt timp, să 
adoptăm Indicatori care să reflecte mal bine 
aportul real al urdtățllor economice la sporirea 
avuție! naționale șl care să elimine posibilitatea 
creșterii artificiale a producției valorice prin 
circulația inutilă a produselor. Angajamentele 
asumate trebuie să se concretizeze ta produse Ardea 
necesare economiei — pentru piața Internă șl 
export — care să contribuie efectiv la creșterea 
avuție! naționale și a venitului național. Comitetul 
de Stat al Planificării, împreună cu ministerele, 
cu comitetele județene de partid, va trebui aă 
stabilească lista produselor la rare urmează să 
se realizeze depășiri. Totodată, se impune ca ptaă 
la aflrșitul acestui an să se elaboreze un plan 
suplimentar rare să permită justa corelare a sar
cinilor asumate peste prevederile de p'.-m. să asi
gure condițiile necesare pentru Îndeplinirea an
gajamentelor ta concordanță cu cerințele econo
miei naționale, ale creșterii bunăstării între
gului nostru popor. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

După cum este cunoscut, Conferința Națională 
șl Congresul al X-lea al partidului au pus în cen
trul preocupărilor creșterea eficienței economice. 
Un rol esențial au în'acest sens ridicarea nivelului 
tehnic nl producției, îmbunătățirea continuă a teh
nologiilor de fabricație șl a calității produselor. 
In condițiile progresului tehnic de astăzi, ctad mo
dernizarea produselor șl n tehnologiilor ore Ioc 
tatr-uh ritm extrem de rapid, menținerea ta fa
bricație a unor produse cu caracteristici învechite, 
dotarea economie! cu utilaje șl Instalații cu randa
ment scăzut au efecte negative, asupra dezvoltă
rii economice a țării. De aceea se Impune să ac
ționăm energic și permanent pentru înnoirea 
produselor, reprolectarea mașinilor șl utilajelor, 
perfecționarea tehnologiilor de fabricație, îmbună
tățirea substanțială a calității tuturor produselor.

O deosebită atenție trebuie acordată valorifică
rii superioare a materiilor prime și materialelor; 
orientînd ferm structura industriei — atlt în cin
cinalul actual, cit șl in cincinalele viitoare — spre 
produsele care incorporează o cantitate cit mal 
mare de muncă complexă. Este necesar să schim
băm concepția unor conducători de unități econo
mice care se mulțumesc să producă părțile gro
siere ale unor instatații, iar pentru părțile compli
cate recurg la import. Valorificarea mai bună a 
resurselor de materii ’ ‘
tute calea sigură peni 
social al țării. . ,

O sarcină economică de cea mal mare Impor
tanță este reducerea cheltuielilor materiale. în 1 
esență, aceasta înseamnă economisirea muncii so
ciale înmagazinate în mijloacele de producție. în 
țara noastră, cheltuielile materiale se situează la 
un nivel foarte ridicat în comparație cu realiză
rile obținute de alte țări. Reducerea cu un procent 
a-ponderii cheltuielilor materiale în industrie la 
nivelul anului 1073 echivalează cu un spor do 
venit național de circa 4 miliarde lei. Trebuie luate 
măsuri hotărîte pentru reducerea consumurilor 
specifice de materii prime, materiale și combus- 
tibLL Este necesar să ne preocupăm mal Intens de 
economisirea metalului, de eliminarea pierderilor 
1a laminare și prelucrare. în multe tatre-

. ulill-nre a metalu- 
de 0,fî—0,9 ta unl- 
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prinderi, coeficientul de 
lui este de 0,3—0,7, toți- — . . ___ —
tățl simitare dta stâe>'t9rtaBo asemenea, se mențin » 
consumuri ridlcâte'5șl fai alte "matcfir-pHme^taa- 
teriale șl combustibil. Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale, toate ministerele economice 
trebuie să fundamenteze științific nomele de con
sum,, ținind seama de dotarea tehnică a Industriei, 
de progresele înregistrate pe plan Internațional în 
unități similare.

Un imperativ major al progresului este creș
terea mai accentuată a productivității muncii. în 
anul 1973 trebuie să se asigure in Industria repu
blicană o productivitate a muncii pe salariat cu 
cel puțin 9 la sulă mai mare dedt fa 1972. Reali
zarea unei productivități superioare necesită nti 
intensificarea efortului fizic, d a muncii de con
cepție, fa vederea extinderii mecanizării șl auto
matizării, aplicării proceselor tehnologica modeme. 
Se impune, de asemenea, să fie luate măsuri pentru 
creșterea calificării mupdtorilor, trecerea la lu
crul pe mal multe mașini. O deosebită atenție tre
buie acordată întăririi disciplinei In muncă, res
pectării riguroase a regulamentelor de ordine in? 
terioară, asigurării condițiilor ca fiecare lucrător 
să folosească ta mod eficient întregul timp de lu
cru. Va trebui să ne preocupăm ta mai mare mă
sură de asigurarea unul raport just între numă
rul odor care lucrează ncmljlodt în producția 
materialii — acolo unde se creează bunurile mate
riale, adevărata avuție națională — și numărul 
celor ocupați în alte activități șl care șe menține 
najustificat de mare ; aceasta este o problemă 
fundamentală a dezvoltării societății noastre so
cialiste.

Totodată, trebuie să acționăm mai holărît pen
tru reducerea personalului ocupat In activități ad- 
ministrativ-funcțlonăreștL Ptaă în toamnă, Consi
liul de Mtaiștri trebuie să elaborez® normative 
obligatorii și. criterii de bază — pe ramuri — cu 
privire la ponderea personalului administrativ în 
numărul total al salariaților. Se va urmări ca spe
cialiștii să fie utilizați cu prioritate în conducerea 
nemijlocită a producției, precum șl în munci de 
concepție și cercetare, asigurtad șl pe aceasta cale 
o creștere a producției $ productivității muncit 

întreprinderile, centralele șl ministerele trebuie 
®ă se preocupe ta mod deosebit de dezvoltarea 
concentrării, specializării și cooperării, care con
tribuie ta măsură Importantă la creșterea produc
tivității muncii, reducerea costurilor, ridicarea ca- 
Utățif producție! șl sporirea rentabilității. O,aten
ție specială se cere acordată rezolvării acestor pro
bleme ta cadrul construcțiilor de mașini ; va tre
bui întocmit un program de perspectivă cure sa 
asigure realizarea unor • progrese mal rapide în 
dezvoltarea specializării și cooperării între uni
tățile consteucloare de mașini aparțlnînd maî 
multor ministere. în mod similar este necesar să 
se procedeze și ta alte ramuri.

Ridicarea eficienței activității economice Im
pune creșterea răspunderii cadrelor clin economie, 
a tuturor colectivelor .pentru buna gospodărire a 
fondurilor materiale și financiare. Organele de 
conducere din întreprinderi, centrale, ministere, 
din toate unitățile socialiste nu obligația să ac
ționeze cu fermitate pentru a asigura InlroducetcB 
unul regim sever de economii, întărirea discipli
ne! de plan șl financiare, Înlăturarea pierderilor 
șl risipei, sporirea continuă a rentabilității și, pa 
aceasta bază, a veniturilor societății. Indiferent de 
mărimea cheltuielilor, trebuie întotdeauna stabi
lit cu precizie în ce termen ți cu ce beneficii vor 
fi restituite societății fondurile avansate.

Tri centrul nctivltațl! de conducere trebuie să 
stea creșterea vitezei de rotație a fondurilor ma
teriale și financiare. încredințate unităților econo
mice. în acest sens, este necesar ca — prin utili
zarea intensivă a mașinilor, utilajelor și instala
țiilor — să se asigure resurse pentru reînnoirea și 
modernizarea fondurilor fixe ta termene cit moi 
scurte. Totodată, acțlonînd pentru scurtarea ci
clului npfovizlonaro-fabrlcație-desîacere, va tre
bui sfi se obțină producții suplimentaro folosind

același volum de mijloace circulante. Vor trebui 
luate măsuri pentru accelerarea procesului de cir
culație asîgurind creșterea vitezei de rotație a ba
nilor — elemente esențiale ale unei!bune activi
tăți economice, ale unei economii sănătoase. Nu
mai pe calea Intensificării vitezei derotație a fon
durilor, atit ta producție, cit și ta circulație, vom 
putea accelera progresul economic al țării, r-dl- 
earaa nlv^lulul’nn traiul rwwmiiîil'* ? ’ *

i.

pune, d® asemenea, s& ffle intensificată, acțiunea 
de mecanizare a operațiilor de incărcare-descfir- 
care. Organele Mtalsterulul Transporturilor șl Te
lecomunicațiilor trebuie să urmărească cu mal 
multă exigență folosirea rațională a parcului de 
vagoane, autovehicule, nave șl avioane, .îmbună
tățirea organizării și desfășurării activității da 
transport. Toate aceste măsuri este necesar să,sa 

■■materializeze'In ani! următori tatr-o creștere sub
stanțială â productivității muncii, în folosirea cu 
eficiență sporită a capacităților de transport, co
respunzător nevoilor economiei naționale.

I '* i’ ' ' U’~■ • ?J "" ' • *' ’ i* ț j.,
Somați tovarăși,

P«țrtidui, nostru acorda eea mai mare atenție 
Justei repartizări a venitului național pentru dez
voltare șl pentru consum, de aceasta deplnzlnd ta 
mod hotăritor progresul general al societății. în 
acest cadru, un rol esențial revine formării șl 
bunel gospodăriri ® fondului național de dezvol
tare economico-soctală care cuprinde cota din ve
nitul național repartizată pentru dezvoltare, pre- 

__________________t__ t____ „_t_ ______   __ _.i}_ , cum șl fondul de amortizare, șl care exprimă iota- 
la sută. O deosebită atenție trebuie'aco-data 'foăo- lltatea resurselor alocate de societate pentru creș- 
..s-u „i.,..;—..._______________________-------- terea forțelor de producție, pentru lărgirea bazei

materiale a activităților Soclal-eulturale. Progresul» 
impune ca flecare cetățean Să producă atlt pentru 
sine cit șl pentru societate ; între munca pentru 
sine și munca pentru societate :r.i exista contra
dicții, deoarece cu dt ca te; mol mare partea desti
nată societății, cu atlt sporește mal rapid avuția 
națională și/pe această bază, bunăstarea între
gului popor, veniturile fiecărui om al muncii. (A- 
planze puternice).

Un atribut 'primordial al conducerii șT planifi
cării economiei este orientarea fondului național 
de dezvoltare cu precădere spre lărgirea șl mo
dernizarea fondurilor .fixe productive, îndeosebi 
pentru Înzestrarea economiei cu mașini șl utilaje. 
Plnă la urmă, bogăția unui popor nu conaiă în 
ceea ce se consumă la un moment dat, el în mij
loacele de producție de caro dispune, în capacita
tea sa de a realiza o cantitate cit mal mare de 
bunuri materiale.

Este necesar să sporească preocuparea pentru 
modul de constituire șl utilizare a fondului de 
amortizare — parte componentă a fondului națio
nal de dezvoltare. In acest sens va trebui să.se 
stabilească normative precise care să determine 
folosirea amortizărilor îndeosebi pentru achizițio
narea dc mașini și utilaje — șl nu în scopul con
struirii de clădiri —, pentru dezvoltarea mal ac
centuată a forțelor de producție, reînnoirea cali
tativă a fondurilor fixe productive.

în concordanță cu orientările stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului, în planul cincinal 
actual se prevede realizarea unul volum de In
vestiții de circa 540 miliarde lei; din acest plan, 
în primul an șl Jumătate s-au realizat lucrări în 
valoare de peste 120 miliarde lei. Este necesar să &s 
la măsuri energice ca acest mare efort să den în
treaga măsură a efectelor sale economice. Investi
ția specifică poate fi mult redusă prin îmbunătăți
rea activități! de proiectare, înlăturarea tendințe
lor de gigantism, de suprmUrnemlonare a construc
țiilor, prin renunțarea la finisajele inutile, am
plasarea în aer liber a Instalațiilor și realizarea 
unor construcții simple, ușoare, care eă răspundă 
strict nevoilor funcționase. Trebuie interzisă con
struirea de pavilioane administrative costisitoare, 
spațiile pentru birouri urmînd să fie integrate in 
corpul clădirilor productive. Se impune o atenție 
deosebită pentru îmbunătățirea organizării muncii 

gospodărirea judlcl-

a consumului de metal In construcții. 
>uleIntensificată 

sortimentelor de maț

putea accelera progresul economic 
carea nivelului de trai al poporului.

Stimați tovarăși,

în domeniul agriculturii stat, de asemenea, ne
cesare măsuri hotărî te pentru obținerea unor 
producții sporite, cu cheltuieli mtataie. Subliniez 
acest lucru deoarece se manifestă multe neajun
suri In folosirea bazei tehnlco-materlale a acestei 
ramuri. •’1 ■ \-

•—rrw-F»7v. Comparativ cu media anuală 19S6—1970, la în-
itru P‘;r,las freprinderile agricole de stat, în timp ce fondurile

j ... „ fij[e sporit anul trecui cu 38 la sută, producția 
globală a fost mal mare cu 24,7 la sută ; la coope
rativele agricole de producție, fondurile fixe au 
crescut cu 27 la sută, Iar producția globală cu 11,3 J„ _...x « J---- 1.I.«
sirii sistemelor de irigație ; se impune ca organele 
și unitățile agricole să. ia de urgență toate măsurile 
pentru a asigura cadrele necesare de muncita'!, 
tehnicieni și ingineri, precum șl celelalte condiții 
tehnico-organizatorire șl materiale necesare ex
ploatării cu înaltă eficiență a lucrărilor de irigații. 
Se cere, de asemenea, o preocupare sporită pentru 
eliminarea ■ neajunsurilor care există în transpor
tul și depozitarea îngrășămintelor chimice, pentru 
folosirea acestora cu randament superior.

O problemă esențială care trebuie să stea ta
-.-i

dețene șt comunale de partid, est® apărarea șl 
conservarea' pămlntuîui — bun național de Im
portanță vitală pentru propășirea economică a 
țării. Este necesar să se aplice cu strictețe preve
derile legislației fondului funciar, reductadu-se la 
minimum scoaterile de teren dta cultură.

In vederea creșterii producției agricole vege
tale, să se ta ta continuare măsuri pentru zona--: 
rea judicioasă a culturilor, asigurarea unor se
mințe de Înaltă productivitate, aplicarea mal lar
gă ta practică a cucerlritor științei. Paralel cu dez
voltarea producției/de cereale, este necesar să fie 
intensificată cultivarea plantelor tehnice, cu efi- 
clwiță economică ridicată. Trebuie asigurate, de 
asemenea, producții sporite și de calitate bună 
ta legumicultura, viticultură șl pomicultură penteu 
satisfacerea cerințelor de consum ale populației 
și a necesităților exportului.

în zootehnie" este necesar să crească preocupa
rea pentru^ ameliorarea raselor de animale și 
creșterea productivității acestora ; în acest scop 
se cer luata măsuri pentru sporirea contribuției 
unităților de cercetare din țâra noasfră. cit șl 
pentru lărgirea importului de reproducători de 
inaltă productivitate. O Importantă rezervă de 
dezvoltare a producției de carne este creșterea 
greutății animalelor la sacrificare. . în vederea 
dezvoltării mai susținute a zootehniei, este nece
sar să se la .măsuri pentru asigurarea bazei fura- / 
Jere, valorificindu-se mal bine In acest scop în
semnatul potențial de pășuni și finețe de care dis
pune țara noastră.

Se Impune o deosebită atenție pentru îmbună
tățirea radicală a activității întreprinderilor agri
cole de stat, care au toate condițiile ca ptaă ta 
sfirșltul actualului cincinal sil se situeze la nivelul 
unităților agricole moderne din țările cu agrlcui- po șantierele de construcții, gospodărirea judlci- 
tură avansată în ceea ce privește organizarea și oâsă a materialelor și utilajelor, reducerea substan-
eflclența producției, folosirea forței de muncă la ilaiâ a consumului de metal In construcții.
100 hectare — devenind model de organizare pen- Tre-bule Intensificată acțiunea de diversificare a

— - -..........................................................-a...

pe șantier a prefabricatelor șl

il

■i

atenția organelor agricole, ca și a comitetelor ju
dețene șl comunale de partid, est<. apărarea șl 
conservareapămlntulul — bun național de Im-

u strictețe preve- ;■ « a r» 6 «’» « a a a In

tru întreaga noastră.agricultură socialistă. în ace- i . . __ - »■
lași timp, o mal mare'atenție trebuie acordată loslrtf a înlocuitorilor ; să extindă practica rea- 
utilLzflrWtrațlbnule a’ forței de muncăsîn coopera- ” ■' ■■ ■■' _.«
tlvele agricole de producție, acț!onlndu-se mal 
hoiărit pentru întărirea discipline! șl perfecțio
narea organizării muncii, jveniru diversificarea" în 
continuare a activităților productive din aceste 
unități.

Dezvoltarea industrie! șl agriculturii, a celorlalte 
ramuri ale economiei naționale impune extinderea 
șl Îmbunătățirea transporturilor. Va trebui să se 
treacă la dotarea cu autovehicule de mare capaci
tate și remorci, cu tractoare de mere putere și 
înalt randament, care să deservească In mai bune 
condiții șantierele de construcții, exploatările mi
niere, unitățile dta agricultură. Pe baza progra
mului adoptat do Comitetul Executiv nl Comitetu
lui Central, este necesar să se extindă'acțiunea de 
optimizare a transporturilor, să se Introducă pe 
scară largă paletlzarea șl contalnerizarea. Se im-

‘ ,■ :

|

Consiliul Național pentra Știința ș! Tehnologia, 
academiile de științe, ministerele economice, Mi
nisterul Educației șl învățămtotulul trebuie sfi ia 
măsuri pentru utilizarea eficientă a bazei mate
riale a cercetării, pentru concentrarea forțelor (3

științifice ta sectoarele și domeniile de bază cars 
asigură progresul rapid al industriei, agriculturii 
și celorlalte; ramuri ale economiei naționale, de 
care depinde bunul mers înainte al întregii noastre 
soriefați soctaUste.

3. Participarea României la . - diviziunea, 
internațională a muncii, dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice

1
!

fî

Stimați tovarăși,

Una din cerințele fundamentale ale progresului 
fiecărei țâri In condițiile societății moderne este 
participarea intensă la schimbul internațional de 
valori, la diviziunea mondială a muncii. Pornind 
de la această realitate. România a promovat și 
promovează consecvent o politică de largă cola
borare Internațională pe toate planurile, Intensi
fică comerțul exterior șl cooperarea economică șl 
tahnlco-științlHcă cu alte state.

în ultimii ani s-au obținut succese Importanta 
ta dezvoltarea relațiilor de colaborare Internațio
nală ale României, s-a asigurat o creștere mal 
susținută a exporturilor, care au depășit ritmul da 
creștere a producției tadfistriale și a venitului na
țional, s-au încheiat o serie de acțiuni de coope
rare In producție cu alte țări. Cu toate acestea, ta 
activitatea de comerț exterior se mal manifestă 
tacă multe neajunsuri. Este necesar să luăm ta 
continuare măsuri pentru amplificarea codperării, 
pentru ridicarea eficienței exporturilor și impor
turilor, pentru participarea mal activă la schim
burile economice mondiale. Ministerele, centra
lele și întreprinderile trebuie să acționeze cu cea 
mal înaltă răspundere pentru aplicarea prevede
rilor Legi! comerțului exterior, prelutad efectiv 
sarcinile ce le revin în acest domeniu, curmlrid 
manifestările de centralism excesiv care mat per
sistă ta activitatea organelor centrale care nu 
obligații de import șl export. în centrul atenției 
ministerelor, centralelor, unităților economice tre
buie fiă stea realizarea riguroasă a tuturor sarci
nilor de care depinde amplificarea exporturilor 
noastre. Angajamentele luate cu privire la depă
șirea planului producției Industriale trebuie să 
se concretizeze în bună parte fa produse pentru 
export O necesitate Imperioasă este, 'de aseme
nea, creșterea competitivității produselor româ
nești. adaptarea permanentă a producției la ce
rințele pieței externe, valorificarea tot mai bună 
a mărfurilor noastre pe piețele străine. Paralel, 
se impune dimensionarea Importurilor ta strictul 
necesar, combaterea hotăriiă a 'oricărei risipe de 
valută ; trebuie lichidate Importurile de produsa 
pe care le putem realiza din resurse proprii.

în cadrul relațiilor noastro economice externe 
un loc central ocupă schimburile comerciale cu 
țările socialiste, care dețin circa 53 ta sută din 
volumul comerțului exterior nl României.' Doresc 
să menționez ta mod deosebit că, în cadrtil schim
burilor noasLro internaționale, locui central îl 
ocupă Uniunea Sori etică cu o pondere de 25 ta 
suta. Aceasta face necesar să acordăm o atenție 
permanentă lărgirii ta continuare a schimburilor 
și cooperării ta producție cu U.R.S.S. Potrivit 
acordurilor încheiate, schimburile comerciale cu 
țările socialista urmează să crească în actualul

___ _ __________ _____________ ...
lIvrării-'PâVăleF cu dâfăptuIrea programului de în--' sutisiânfJiile a livrărilor reciproce-- .........  J .... .

Acționăm, totodată, .pentru dezvoltarea relațiilor 
economice cu celelalte' state ; Roenânla întreține 
schimburi cu peste 110 state ale lumii. Aceste 
schimburi — care se desfășoară pe baza deplinei 
egalități șl avantajului reciproc — îmbracă o gamă 
tot mal variată de mărfuri Industriale și ngro- 
allmentare, constituie un factor Important ta asi
gurarea creșterii economice a țări! noastre.

Un Imperativ esențial al activității de comerț 
exterior este asigurarea condițiilor pentru echili
brarea balanței de plăți externe încă în anul 
1974. Aceasta reprezintă un obiectiv de bază nl 
politicii partidului șl statului, de realizarea 
căruia depind dezvoltarea ma! susținută a 
schimburilor comerciale cu alte state, participarea 
eficienta a Românie! ia diviziunea Internațională a 
muncii.

O condiție esențială a dezvoltări! rapide a eco
nomie! noastre este extinderea cooperări! eco
nomice șl tehnico-ștlințlflcc internaționale,'care ne 
permite să asigurăm satisfacerea unor nevoi de 
materii prime, mașini, utilaje șl tehnologii șl,

, .. ■ 'Ti', ." ța

Uzării di't 
chlnrfa.ur 
falrelmlhîl

zestrare cu mașini șl utilaje de maro productivi
tate, trebuie să se asigure ridicarea calificării mun
citorilor și cadrelor tehnice, astfel ca în următori! 
4—3 ani să se dubleze productivitatea muncii fa 
constnicțli.

Este necesar ea toate ministerele șl unitățile 
economice, organizațiile de construcții șl institu
tele de proiectări să acționeze cu mn! multă ho- 
tărîre pentru creșterea eficientei economice a in
vestițiilor, de care depinde In. mare măsură 
realizarea înainte de termen a sarrinilw cinci
nalului, accelerarea dezvoltării economico-soctale 
a târli. (Aplauze puternice).

. /,'iJ. â. : < 'a .

2. Asigurarea și pregătirea forței 
de muncă; "dew©ferea cercetării 

științifice în pas cu nevoile societății
Stimați tovarăși,

înfăptuirea programului aprobat de Congresul 
al X-lea- nl partidului Impune adoptarea unul 
complex de măsuri pentru asigurarea forțe! de 
muncă necesare, calificarea în ritm mal rapid a 
muncitorilor? continuarea procesului de îmbună
tățire a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor 
muncih Fără Îndoială, în acest domeniu s-au obți
nut ta ultimul timp unele rezultate bune, dar va 
trebui să aducem în continuare perfecționări în
tregului sistem de pregătire a cadrelor.

Una âlri carențele principale ale tavățămtatulul, 
îndeosebi cei de cultură, generală, este că nu asi
gură tinerilor pregătirea corespunzătoare . penau 
a se Integra rapid In producție. De aceea, este 
necesar să s®.organizeze 'astfel procesul de învă- 
țămtat Incit ia terminarea fiecărei etape — școala 
de 10 ani, liceul — tinărul să capete asemenea 
cunoștințe care să-i dea posibilitatea ca, ta cazul 
ctad nu îșl continuă studiile în înyățămîntul su
perior, să se. poată Integra Intr-o activitate prac
tică, utilă societății.; în același timp, se impune 
să se asigure repartizarea absolvenților acestor 

.școli ta sectoare de activitate cerute de nevoile 
generale ale țării, cu precădere în producție. Rea
lizarea acestui deziderat deosebit de important 
pentru societatea noastră, precum șl pentru afir
marea. ta -viață a unul mare număr de tineri, 
Impune .luarea de urgență a măsurilor cores
punzătoare pentru îmbunătățirea programelor, 
atlt ale școlilor de zece ani. cit șl alei liceelor de 
toate tipurile.— îndeosebi pentru ultimele clase. 
Trebuie eliminată, de asemenea, tendința greșită 
care se manifestă, mal ales la licee, în direcția 
unei specializări înguste-a pregătirii tinerilor. 
Școala trebuie să asigure . cunoștințe generale 
mal largi în domeniul fiecărei profesii, astfel 
incit tinărul să poată prestai mund J diferite ta 
cadrul aceleiași ramuri, Conceperea tn acest fel 
a Invățămîntulul, lichidarea specializării înguste 
șl a diversificării nejustifleate a profesiunilor șl 
meseriilor este o cerință ce se pune în egală mă
sură în școala generală, în liceu, în școlile profe
sionale șl în învățămîntal superior. Toți tinerii 
trebuie ajutați să posede un larg orizont de pre
gătire profesională, să ■ albă o.calificare complexă 
pentru a nu H puși ta situația de a executa numai 
operații limitate, devenind simple instrumente ale 
procesului de fabricație. Realizarea unei pregătiri 
multitaterale constituie p cerință Importantă a 
economiei moderne, o’condîțJe primordială a creș
teri! rolului creator al omului ta desfășurarea 
producție! și, ptaă la urmă, un principiu funda
mental al insuși comunismului, care presupune

manifestarea polivalenta în cîmpul muncii a fie
cărui membru al societății. (Vii aplauze).

în scopul legări! mai slrinse a școlii de activi
tatea practică este necesar să se treacă pe scară 
largă ia Înfăptuirea măsurilor stabilite de Comite
tul Central al partidului privind patronarea șco
lilor șl liceelor de către întreprinderi șl a facultă
ților de către ministere. Procesul de favățiimlnt va 
trebui să se desfășoare paralel cu practica In pro
ducție ; școlile profesionale și liceele vor trebui 
organizate în. așa fel Incit elevii să poată să ®i 
lucreze și să șl Învețe. Acolo unde, există condiții 
este necesar să se organizeze secții- de fa- 
v&țămtat superior fa uzine, pentru a se asigura

procedează, de altfel, in prezent, In multe 
lumii. învățffimtotul-superior economic va

conlinuaren studiilor’după orele de producție, așa 
cum se. ;
țări ale 
trebui să fie în cel tnai scurt timp organizat ast
fel Incit studenții să cunoască temeinic problemele 
tehnologice ale ramurilor de producție în care ur
mează să lucreze ca economiști.

Realizarea obiectivelor pe care nl le-am propus 
fa acest cincinal Impune o preocupare 1 deosebită 
pentru dezvoltarea cercetării științifice. In ultimi! 
ani — după 'cuini este, cunoscut —■ a-au adus îmb’.:- 
năiățlrl ta organizarea și conducerea.activității de 
cercetare, s-a realizat o conlucrare mai slrfnsă 
între institutele de cercetări și unitățile productive. 
Cu toate rezultatele obținute, în acest domeniu se 
manifesta încă multe neajunsuri.!Este necesar, ca 
cercetarea științifică Să sprijine în moi mare mă
sură eforturile de reducere a consumurilor ma
teriale, elaborarea de noi'tehnologii de fabricație, 
introducerea în circuitul economic a înlocuitorilor 
materialelor scumpe și deficitare, .Cercetarea tre
buie orientata spre probleme de Interes, major 
ale economie!, cum stat dezvoltarea bazei de ma-. 
terii prime, perfecționarea utilajelor și mașinilor, 
fabricarea de noi produse. Ministerele șl centra
lele să in măsuri pentru scurtarea termenelor de 

' finalizare a cercetărilor și aplicarea rapidă ta pro
ducție n rezultatelor acestora, să asigure o conlu
crare mal bună intre cercetare șl întreprinderile 
producătoare.

Este necesar să se ta măsuri pentru unificarea 
In cel mal scurt timp a forțelor de cercetare din 
țara noastră, pentru concentrarea eforturilor tu
turor cercetătorilor pe baza unul program unic 
Intr-o direcție unică, Indiferent dacă lucrează în 
producție, in favățămînt sau In Institutele de cer
cetare departamentală. Totodată, vor . trebui 
luate măsuri pentru a asigura o mal sirfasă 
conlucrare între, cercetare șl proiectare, pen
tru a dezvolta activitatea de proiectare teh
nologică in ministere șl unități productive fa ve
derea modernizării rapide a producției.

totodată, să realizăm exporturi stabile. în 
această ordine de idei, va trebui să acordăm. 
În continuare, toată atenția lărgirii coope
rării cu țările din Consiliul de Ajuta1 Economic 
Reciproc.In cadrul „Programului complex”, me
nit să contribuie ta progresul multilateral al fie
cărei țări, la egalizarea nivelurilor de dezvoltare 
economică n statelor membre, fa valorificarea tot 
nud eficientă a resurselor lor materiale și umane, 
în spiritul Independenței; deplinei egalități, În
trajutorării tovărășești și avantajului reciproc. 
Vor trebui, de asemenea, dezvoltate acțiunile de 
cooperare cu celelalte țări socialiste, in Interesul 
progresului fiecăreia, al propășirii generale a so
cialismului. (VII aplauze).

1 Un obiectiv important va trebui să-l constituie 
dezvoltarea, cooperării ta producție șl ta alte do
menii cu țările din Africa, Asia, America Latină, 
ținind seama că ta acest domeniu există tacă 
mari posibilități nefolosite și a căror vatorlficarw 
ar fi fa avantajul reciproc al țărilor noastre. In 
această ordine de idei, doresc să subliniez nece
sitatea de ase -aplica consecvent programul de 
acțiuni șl măsuri, aprobai de Comitetul Executiv 
al Comitetului Central, privind colaborarea cu ță
rile africane. Totodată, vor trebui elaborate pro
grame similare fa vederea intensificării cooperării 
cu țările din Asia șl America Latină.

Considerăm că există condiții favorabile pen
tru amplificarea șl diversificarea acțiunilor de 
cooperare cu țările capitaliste dezvoltate. Legea 
comerțului exterior, adoptată anul trecut, creează 
cadrul juridic propice pentru realizarea unor for
me variate de cooperare, Inclusiv pentru crearea 
de societăți mixte de producție șl comerț, atlt In 
țară cit și ta străinătate. Un număr de astfel de 
societăți au și fost înființate, tar altele stat In 
curs de constituire ; experiența de ptaă acum 
arată că există Importante posibilități pentru â 
promova mal larg această formă de cooperare, 

.că măsurile adoptate ta 'acest domeniu s-au do
vedit juste șl necesare.

România se preocupă de dezvoltarea legăturilor 
cu diferite organisme economice șl financiare in
ternaționale. fin acest context, pornind de Ia reali
tatea existenței Pieței comune ta Europa, consi
derăm necesar să dezvoltăm contactele comerciale 
cu această-organizație, pentru a favoriza lărgirea 
schimburilor șl a cooperării cu țările membre 
ale acestei organizații. De asemenea, apreciem 
utilă participarea mai largă a României la alte 
organizații economice șl financiare Internaționale, 
în acest context se Înscrie intrarea României 
ta G.A.T.T. șl tatr-o ss-ie de organisme ale Or
ganizației Națiunilor Unite. Studiem posibilita
tea parildpării șl la alto organisme fatemațio- 
nale, care oferă cadrul, unei colaborări pa 
baze de egalitate, fa spiritul principiilor noastre 
de respect W' indepoîidtaițcl1 îșlfsuverânltății națio?.’, 
nale, nliavantajuIuilsecilEKbc. EfeaffiȘKHr: r^Sdt

Activitatea îndreptată spare intensificarea schim
burilor și cooperării internaționale cu toate țările, 
fără deosebire de orîndulre socială, face parte in
tegrantă din politica externă a României consa
crată apropierii dintre popoare, colaborării dintre 
națiuni egale ta drepturi în scopul instaurării pă
cii pe planeta noastră, asigurării progresului și ci
vilizației fiecărui popor.

Dezvoltarea susținută a economiei naționale, lăr
girea ș! creșterea eficienței schimburilor econo
mice cu străinătatea, îmbunătățirea echilibrului 
balanței de plăți externe vor trebui să aibă ca 
rezultat nemijlocit Întărirea puterii leului, crește
rea puterii monede! noastre naționale, atlt pe piața 
Internă,, cit șl în raport cu alte monede. întărirea 
finanțelor țării, asigurarea unei monede stabile 
— obiectiv permanent, deosebit de Important al 
întregii noastre activități economice — reflectă 
forța economiei noastre socialiste, dezvoltarea di
namică, ascendentă și armonioasă a întregii țări 
pe calea făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate. (Aplauze puternice).

4. Creșterea bunăstării material 
și spirituale a poporului-țelul suprem 
al pdotîdi partichfoi, rațiunea însăși - 

a construcției socialismului
» eh H ~ C"”'-- $5’^’

Stimați tovarăși.

Preocuparea fundamentală a partidului, țelul su
prem al politicii sale, rațiunea însăși a construc
ției orfadulrll socialiste și sensul a tot ceea ce 
înfăptuim este creșterea bunăstării materiale șl 
spirituale a maselor, satisfacerea cit mal deplină 
a nevoilor întregului popor, asigurarea condițiilor 
pentru manifestarea plenară a personalității uma
ne. Planul cincinal prevede măsuri pentru creș- 
.terea substanțială a ni velului'de teal al oamenilor 
muncii de la orașe șl sate — prevederi care șe 
realizează eu succes. în primul an șl Jumătate al 
cincinalului s-au creat aproape 400 mii noi locuri' 
de muncă veniturile dta salarii au fost ta 1971 
cu 8,1 la suta mai mari decit-ta 1070, S-a intro
dus minimul garantat' pentru'jremun'erarea țărănl- 
mii cooperatiste ; veniturile bănești ale rai&Mpr,j 
au sporit cu 11 la suta. Eondurile sociale de con
sum de la bugetul de stat și al organizațiilor coo
peratiste s-au ridicat în anul trecut la aproape 42 
miliarde Iei. S-a majorat cuantumul alocației de 
sfat pentru copii, ridlclndu-se totodafa plafoanele 
de venituri șl llmita .de virsta plnâ la, care se 
acordă alocații. Au fost majorate pensiile ‘țărani
lor cooperatori, sumele plătite acestora în cursul 
anului trecut depășind de două ori nivelul din 
1070. Țărănimea cooperatistă beneficiază, tacep'nd 
dlh anul trecut, de asistența medicală gratuită, 
precum șl de alte înlesniri.

S-a asigurat îmbunătățirea în continuare a apro
vizionării populației dc ta orașe și sate. Volumul 
mărfurilor vtadute prin comerțul socialist a fost 
In 1971 cu 9.1 la sută’ mâl rriare decit In anul 
precedent, Iar ta primul semestru al acestui an.a 
sporit cil, 7,8 In sută față de perioada corespunză
toare a anului 1971; Indicele general al prețurilor 
și tarifelor Ia mărfuri șl servicii, a fost în 1071 
de 100,3 In sută — sub prevederile luate ta calcul 
— Jar în primul semestru al acestui an a înregis
trat,© scădere față de aceeași perioadă ă anului 
trecut, fiind de, 90,8. Buna aprovizlosiare a popu
lație! constituie o preocupare de prim ordin a 
partidului șl statalul. Pe măsura dezvoltării eco
nomiei,’ a sporirii producției bunurilor de consum 
se vor îfi.rgi desfacerile de mărfuri pe piață. 
Pentru anul 1073 se prevede desfacerea unul vo
lum de mărfuri cu 2 miliarde lei mal mar© dedt

...................a-a avut fa vedere în ctadnal. Livrările de mărfuri 
către fondul piețe! vor depăși in anul viitor nive
lul dta 1970 cu 32 lâ sută ta carne șl produse dta 
carne, 42 la suta la lapte și produse "din lapte,. 
13,4 fa sută,,la ulei. 21,4 la sută la zahăr. 38,5 In 
sută la confecții, 35,3! la'sută ta tricotaje șl cu 
27,9 ta sută la facâlțărnlhte. Volumul prestațiilor 
de servicii va crește'ta 1973 cu aproape 30 ta sută 
față de 1970, urnind să sporească ta ritm șl mai 
înalt în anii viitori. Ministerele, centralele și În
treprinderile producătoare de bunuri de consum 
teebiîie să asigure lărgirea șl diversificarea în con
tinuare a sortimentelor de mărfuri, ridicarea 
calității produselor, corespunzător exigențelor 
sporite ale întregii populații. Ministerul Co
merțului Interior, consiliile populare trebuie să 
la ta continuare măsuri pentru a asigura buna 
gospodărire a fondului de mărfuri, desfacerea în 
condiții' corespunzătoare de igienă șl deservire a 
bunurilor de consum, întărirea controlului asupra 
unităților comerciale, urmărind în permanentă sa
tisfacerea la un nlvej tot mal înalt a nevoilor și 
cerințelor oamenilor muncii.

Se desfășoară po un front larg construcția de 
locuințe pentru populație. în primul an șl Jumă
tate al cincinalului s-au realizat din fondurile și 
cu sprijinul statului aproape 120 mii npartamen” 
te; ta anul 1973 se prevede construirea o pește 
110 mii apartamente, ‘cu 10 mil mal mult dedt 
fusese stabilit ta planul clnelnal.

Planul prevede ca în perioada 1971—1975 șă 
ee asigure o creștere Importantă n salariului 
mediu. începtad din a doua parte a acestui 
an vom trece la realizarea practică a acestui 
obiectiv. în toamnă, salariul minim va crește de 
ta 800 la 1 OM de le! lunar, urmînd ca plnă la 
■sflrșltul cincinalului să ajungă-la 1 100 lei. Creș
terea salariilor va continua In nnll 1973, 1974 și 
1975, aslgurindu-se plnă fa sflrșitul cincinalului 
generalizarea majorării la toate categoriile de 
salarlațl.

Analizînd modul de îndeplinire a planului ps 
primul an și jumătate al cincinalului, precum șl 
posibilitatea obținerii în anii viitori a unor spo
ruri suplimentare de producție, Comitetul Cen

(Continuare In pag. a V-a)
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trai a stabilit ca față de creșterea de circa 26 ta 
sută a salariului mediu prevăzută Inițial să fie 
atinsă în a doua parte n anului 1975 — compa
rativ cu anul 1070 — să ®e realizeze un spor de 
33 ta sută (Vil aplauze) ; In acest fel, salariul mediu
lunar urmează să ajungă"In a doua parte a anului 
1975 la circa 1950 de lei. în această acțiune, parti
dul și statul au in vederptallt realizarea unei apro
pieri Intre veniturile diferitelor categorii de, sala- 
rtați, cit și menținerea unei diferențieri corespun
zătoare cu caracter stimulativ, In. raport de con
tribuția fiecăruia ta munca socială. Pornind de 
ta aceste considerente, Comitetul Central propune 
cn ta perioada următoare raportul dintre salariul 
net mintal și maxim eă fie de 6—7 ta 1, raport 
care ta etapa actuală apreciem că asigură aplica
rea consecventă a principiului soclalist.de repar
tiție după calitatea șl cantitatea muncii. .. .

Corespunzător rezultatelor obținute ta dezvol
tarea producției agricole, vor spori In continuare 
veniturile reale ale țărănimii ; calculate pe o per
soană activă, aceste venituri se prevede să depă
șească în 1075 cu peste 40 ta sulă.nivelul realizat 
în 1971. Avînd ta vedere preocuparea noastră 
deosebită pentru dezvoltarea sectorului zootehnic, 
necesitatea ridicării calificării coopera tort Icc care 
lucrează în acest sector, înccpînd din a doua ju
mătate a acestui an minimul garantat al coope
ratorilor zootehnlșU care lucrează,cel puțin 25 de 
rile lunar ■ va crește dc ta 400 ■ la 500 de lei pe

Partidul manifestă o grijă constantă, ta șplri-

tul principiilor echității noastre socialiste, pentru 
justa recompensare a.’ oamenilor 'muncii cofe nu 
mal pot lucra, pentru asigurarea unei bătrinețl 
lipsite de griji a cetățenilor țării. In acest spirit, 
Comitetul Central a hotărlt ca ptaft la sflrșllul a- 
cestul an să se majoreze șl pensiile de asigurări 
sociale de stat Creșterea se va țreallza diferen
țiat, urmărlndu-sc atenuarea deosebirilor existen
te in cadrul uneia șl aceleiași categorii de pen
sionari. Pensiile de asigurări sociale de stat ur
mează’ să fie sporite în medie cu 16 la sută. Se va 
asigura creșterea cu precădere a pensiilor mid, 
caro vor fi majorate cu 30 la sută ; astfel, pensia 
minimă pentru limită de virată a celor cu ve
chime completă In muncă va fi de 650 lei. Vor fi 
sporite, totodată, peaisille LO.V.R. eu 23 la sută, 
precum șl ajutoarele sodaie cu aproape 20 la su
tă. Totodată, se vor aduce îmbunătățiri legii pen
siilor ; procentul din salariul pe baza, căruia se 
stabilește pensia vn fi cuprins Intre 60 și 05 la 
sută, ceea ce va asigura o mal bună reflectare In 
nivelul pensiei a aportului adus de flecare. In pe
rioada de muncă activă, ta dezvoltarea societății.

O expresie a preocupări! partidului șl statului 
pentru Îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii o constituie trecerea ta expe
rimentarea duratei reduse a zilei de lucru. In 
prezent aproape 80 000 de satariați lucrează în 
regim de 6 ore pe zl, lor peste 40 000 In regim 
de 7 ore; un număr de peste 464 000 de saia- 
riațl lucrează stmbăta numai prima jumătate a 
zilei, cu compensarea diferenței de ore în ce
lelalte zile ale săptămtnll. Experimentările fă
cute au dat rezultate pozitive caro urmează să fie

temeinic analizate pentru cn — pe baza conclu
ziilor'ce'se vor desprinde, ți ta special ca urma-’ 
re a creșterii mai susținute a " productivității 
muncii și Îmbunătățirii normelor, ta raport cu 
condițiile noi de dotare tehnică șl de calificare 
— să se elaboreze un program de măsuri in ve
derea trecerii spre sfirșltul actualului cincinal și 
începutul cincinalului • viitor ta generalizarea re
ducerii săptftmlnii de lucru.

Avem convingerea că tonte aceste măsuri pre
conizate de conducerea partidului și statului pen
tru ridicarea ta continuare a nivelului de trai vor 
găsi un profund ecou In rindurile oamenilor 
muncii de ta orașe și sate; vor constitui un nou 
imbold pentru a munci cu rezultate și mal bune 
ta vederea înfăptuirii și depășirii sarcinilor cin
cinalului. Este de înțeles că realizarea acestor 
măsuri depinde de îndeplinirea exemplară a pre
vederilor de plan, a noilor angajamente luate de 
oamenii muncii, este condiționată de o creștere 
reală a producției și productivității muncii, tre
buie să se bazeze pe sporirea eficienței econo
mice, pe mărirea efectivă a venitului național.

Organele și organizațiile de partid, organele de 
conducere colectivă din ministere,' centrale șl în
treprinderi, sindicatele, organizațiile de tineret ?! 
femei trebuie să acorde cea mai mare atenție în
făptuirii programului partidului de ridicare a ni
velului de trai al maselor, îmbunătățirii condiții
lor de muncă și de viață ale oamenilor muncii, să 
se preocupe sistematic ca toate eforturile șl reali
zările pe tărfmul construcției economice și socia
le să se răsfrtagă nemijlocit fa traiul fiecărei fa
milii, ta bunăstarea generală a întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice),

'■î fi f " . . ' ' P’ ' 'r'. ■ ' ■' X "

această bază, ridicarea nivelului de. viață al în
tregului popor.

Conducerea planificată a societății trebuie să-și 
propună dezvoltarea în ritm taalt ți, fa același 
timp, armonioasă a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, progresul producției de bunuri ma
teriale fa pas cu cele mal no! cuceriri ale științei 
șl tehnicii. în același timp, conducerea planificată 
a societății trebuie să urmărească formarea șl per
fecționarea noilor relații de producție și sociale, 
afirmarea ta viață a principiilor dreptății și echi
tății comuniste. întreaga activitate de conducere 
trebuie să se bazeze pe studierea și cunoașterea , 
legilor obiective ale dezvoltări! sociale — all! a 
celor cu caracter general, cil șl a celor "ce se for
mează șl acționează In cadrai orindulrli socia
liste — acționindu-se fa mod conștient pentru li
chidarea contradicțiilor existente, sau care mai 
apar, ‘ împleticind ca ele să devină antagoniste, 
pentru realizarea unei concordanțe ,tot mal 'de- 
pline între forțele.de producție și relațiile 'de pro-

socialiste. Activitatea de conducere planificată tre
buie să pornească de. la obiectivele fundamentale 
strategice ale partidului nostru comunist — fău-
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ECONOMICO-SOCIALE A I
M DECENIILE URMĂTOARE

Stimau tovarăș!,

Plenara Comitetului Central din mal 1071 a ho
tărî!, după cum cunoașteți, elaborarea prognozelor 
privind evoluția economico-socinlă a României, ta 
deceniile următoare, a strategiei dezvoltării pa
triei noastre pe termen lung, ca parte importantă 
a programului partidului de edificare a soctelățli 
socialiste multilateral dezvoltate, de creare a con
dițiilor pentru trecerea la comunism. în elabora
rea prognozei, dezvoltării. României ptaă ta sflirșitul 
acestui secol se pornește de ta necesitatea de a rea
liza un puternic' avfat al forțelor de ^producție 
pe baza științei și tehnicii modeme — temclta 
progresului general al societății — perfecționarea 
continuă a relațiilor de producție, și a raporturilor 
dintre oameni, ridicarea nivelului de trai, de cu
noaștere șl cultură ol tuturor celor ce muncesc, a- 
dtadrea democrației socialiste, crearea condițiilor 
pentru participarea activă a întregului .popor 1a 
conducerea țării, pentru afirmarea plenară a perso
nalității umane, aplicării In vtațiL.a.principiilor 
eticii și echității socialiste.-satisfacefea tot .mal de
plină a necesităților de vințff-mnteriale.șL spirituale 
ale întregului popor. Țelul fundamental al fatregll 
dezvoltări a țării ta perioada următoare este ridi
carea patriei noastre ta un înalt nivel de civiliza
ție șl bunăstare, înflorirea multilaterală a Româ
niei socialiste.

Pentru a realiza aceste mărețe obiective ’ vom 
pune în continuare, în centrul preocupăritor, ac
centuarea dezvoltării industriei ; oslgurtad ta pe
rioada 1676—1000 un ritm mediu anual de creș
tere industrială de 0—.10 ta sută, se va putea ob
ține, ta sfirșltul acestui Interval, o producție In
dustrială globală de 0—8 ori mai mare dec.it In 
1070. Se estimează că pină ta 1000 ar trebui să 
ajungem la o producție de 180—200 miliarde kWh 
energie electrică, de 20—25 milioane tone oțel, 
150—200 mii autocamioane, 450—500 mii autotu
risme, 35—40 milioane tone de ciment-șt altele.

Se va intensifica procesul de modernizare a 
structurii industriei, puntndu-se un accent deo
sebit pe dezvoltarea energeticii nucleare, a side
rurgiei oțelurilor superioare. Ponderea industriei 
construcțiilor de mașini șl a industrie! chimice ta 
totalul producției Industriale urmează să ajungă 
la 35—60 la sută. Ținînd seama de nivelul relativ 
scăzut la care se află Im prezent dezvoltarea In
dustriei electronice, producția acestei ramuri va 
trebui să ajungă să reprezinte 16—17 ta sută din 
producția totală a Industriei construcțiilor de ma
șini ; în cadrul aceste! ramuri se vor dezvolta, de 
asemenea, Intens mecanică fină șl optica, produc
ția de mnșlnl-unelte cu program, de utilaje teh- 
, ■'ologlcc de înaltă complexitate, de mijloace de 
' na sport de mare capacitate.

Pentru a asigura dezvoltarea economico-soclală
rapidă a României, se va acorda o deosebită aten
ție lărgirii bazei energetice șl de materii prime. 
Vor fi Intensificate prospecțiunile geologice pe În
tregul cuprins al țării în vederea identificării de 
noi zăcăminte. O sarcină Importantă este elabo
rarea de tehnologii de exploatare și prelucrare 
care să permită folosirea cit mal. eficientă a tu
turor resurselor existente ta țară, Inclusiv a celor 
cu conținut de substanțe utile redus.

Se va urmări încheierea unor acorduri de lun
gă, durată pentru asigurarea Importurilor necesa
re de materii prime șl combustibil, se vor extin
de ta acest domeniu acțiunile de cooperare 
alte țări.

O problemă esențială care se pune ta cincina
lele următoare este asigurarea unui grad înalt 
de prelucrare a materiilor prime, în așa fel Incit 
să sporească de cîteva ori valoarea produselor ob
ținute dlntr-o tonă de materii prime. Creșterea

eficienței ■ activității economice îș! va găsi o ex
presie sintetică în reducerea ponderii cheltuieli
lor materiale fa'produsul social de'ta aproape 60 
ta sută în 1970, ta drea 50 ta sulă fa 1090.

Un element esențial al creșterii noastre econo
mice îl va constitui dezvoltarea Intensivă a agri
culturii — ramurii de bază a economiei noastre 
naționale. Se va asigura riiecarilzarea complexă 
a lucrărilor — atit în cultura plantelor, cit și în 
zootehnie — se ya dezvolta procesul de> electri
ficare, încă în dnclnalul următor agricultura va 
dispune de Îngrășăminte ' chimice, insecticide și 
biostimutatori ta nivelul' cerințelor agrotehnicii 
moderne, iar pină în anul 1900 se va asigura iri
garea fatregll suprafețe ce se justifică din punct 
de vedere economic. în aceste condiții,-se poate 
conta pe realizarea în anul 1900 a unei producții 
de 28—30 milioane tone de cereale. Față de: media 
anuală din perioada 1060—1070, ne propunem, de 
asemenea, ca pină în 1900 să sporim de dtevn ori —.... ..... in|ț, f-uc.e ?ț

itâfite de bază va fi dez- 
zrfb'fehriî^i^astXel ca 'jfonte-ea’î3

șuta în anul 10D0 șl,’ în acest!

I

anuală din perioada 1066—1070, ne propunem, de 
asemenea, ca pînă în 1900 să sporim de dtevn ori 
producția de sfeclă de zahăr, legume, fructe și 
strugurJ.,.Una din orientările, de bar* “
vortafto‘ipflbrfttră1a!.zdb,f’'‘ 
producy'ă^âfifrfialie^ ■

. să depășească, 50 ta'su1— „. _ __  .— .... .
scop", efectivele de animale urmează să crească 1» 
9—10 milioane bovine, 18—20 milioane porcine șl 
18—20 milioane ovine, , , , ,,

Pe" baza dezvoltării producției materiale, -veni
tul național urmează să crească de 5—8 ori, ajun- 
gtad îri 1900 să reprezinte 2 500—3 000 de dolari pa 
locuitor. Ținînd seama de necesitatea creșterii în 
ritm susținut a economiei naționale," ta această 
perioadă va trebui să asigurării ca circa 70—72 
la sută din venitul național să1 ce repartizeze 
pentru consum, Iar o cotă de 28—30 ta sută să fie 
destinată fondului național de dezvoltare eeono- 
mico-soclală. Cea mal niare parte a acestui fond 
va trebui să fie alocată producție! materiale, de 
care depinde tn mod hotărltor progresul socie
tății noastre, creșterea nivelului de trăi al po
porului. ' '

Făurirea unei economi! modeme, de înaltă efi
ciență, impune promovarea ta toate ramurile a cu
ceririlor științei și tehnologiei avansate. Vor fi luate 
măsuri pentru dezvoltarea mal Intensă a cercetă
rilor științifice naționale, cu deosebire în nțal<rma- 
tică șl fizică, In tehnică, chimie și biologie.

Activitatea de cercetare va trebui să-și «ducă 
o contribuție .substanțială la soluționarea proble
melor legate de viilorlficrirea superioară a resur
selor naturala, echilibrarea balanței energetice, 
generalizarea automatizării șl . mecanizării com
plexe, asimilarea unor produse cu performanțe 
ridicate. : \ ■

Asigurarea unei dezvoltări eficiente a econo
miei noastre naționale Impune participarea tot 
mai intensă a României.la diviziunea internațio
nală socialistă a muncii/ la schimburile eco
nomice și ta cooperarea Interna țlonală, în a- 
cest sens, ta întreaga perioadă 1076—1900 ur
mează cn; ritmul comerțului exterior să devan
seze ritmul produsului social. Vor fi luate în con
tinuare măsuri pentru a asigura’ îmbunătățirea 
structurii exporturilor, sporind ponderea produ
selor industriale, tn special a construcțiilor de 
rhaștal — de la 25 1a sută ta circa 45 ta sută — 
ceea ce va conferi exporturilor românești o struc
tură mai bună. C

Dezvoltarea exporturilor șl importurilor va ur
mări realizarea unei balanțe comerciale șl de 
plăți excedentare pentru a asigura înfăptuirea 
unul număr sporit de acțiuni de cooperare în ex
terior, precum șl rezerve valutare corespunză
toare. Se vor putea crea astfel condiții pentru

trecerea fa perspectivă la convertibilitatea Inter
națională a leului.

■ O problemă esențială este asigurarea unei creș
teri mal susținute a populației — factor esențial 
al dinamismului ș! forței productive a societății. 
Avem in vedere adoptarea In continuare a. unu! 
complex de măsuri de ordin economIco-social șl 
sanitar, care să contribuie' ta tatărirba familiei, 
la stimularea natalității, reducerea mortalității 
șl creșterea durate! vieții oamenilor. In acest fel 
se estimează că, pină ta sfirșifcul deceniului viitor, 
populația României poate să ’ajungă la 24— 25 
milioane de locuitori.

Structura soclolă. a țării ya înregistra adinei 
schimbări calitative. Numărul celor ocupați in 
activitatea economlco-soctală urmează să crească 
r T-“ ’' ’X
0,5—10 milioane salartați. Se vă accentua și mai 
mult rolul clasei muncitoare cn principate forță 
socială a societăți!' .noastre socialiste. Ponderea
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schimbări calitative. Numărul celor ocupați in 
activitatea econornlco-soctală urmează să crească 
la peste 11 milioane persoane în 1990, din care 
0,5—10 milioane salarinți. Se va accentua și mai 
mult rolul ctasei muncitoare ca principala forjă o 1 1 A ■ r» r *,n! « 11’ *v* ci 4 aa«-t orin’ln îl TI «J
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1. Sporirea rolului factorului conștient 
în înfăptuirea

Stimați tovarăși,

Noua etapă istorică In care a intrat Romftnia, 
o dată cu trecerea la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate — obiectiv fundamental, 
strategic al politicii partidului — impune să fie 
luate măsuri corespunzătoare în vederea uniri! 
«forturilor întregului popor In Ir-o direcție unică.

legilor obiective ale dezvoltări!

mează șl acționează în cadrai .orindulrli socia
liste — ftcjionindu-se fa mod conștient pentru li
chidarea contradicțiilor existente, sau care mai 
apar, împiedicând ca ele să devină antagoniste, 
pentru realizarea unei concordanțe tot mai de
pline între forfete.de producție șl relațiile "de pro- 

■ ducțle, pentru, progresul neîntrerupt al societății 
socialiste. Activitatea de conducere planificată tre
buie să ppmească de. la obiectivele fundamentale 

rjrea societății socialiste multilateral dezvoltate, 
edificarea orindulrli comuniste în România. 
(Aplauze puternice).

Criteriul esențial după'came ne ghidăm fa elabo
rarea măsurilor privind perfecționarea- conduceri! 
șl planificării economlco-sociale este afirmarea tot 
mai puternică a rolului,conducător al partidului în 
societare. Consacrarea partidului comunist ca for
ță politică conducătoare a societății noastre socia
liste nu este efectul unor dorințe subiective, cd. 
însuți rezultatul dezvoltării Istorice : prin întreaga 
sa activitate, partidul comunist a dovedit cft ■ se 
identifică, cu aspirațiile cele mai profunde ale oa
menilor muncii, cu Interesele întregii națiuni so
cialiste. De altfel, chiar, analiza .succintă a istoriei 
demonstrează că fa'orice orindulre socială ta care 
uu existat partide poli tide, un partid a Îndeplinit, 
la un moment dat, înfr-o formă sau alta, rolul de 
forță conducătoare.' Esențial a fast șl este Insă pe 
c'ne reprezintă partidul care se află la conduce
re, ce clase și forțe sociale slujește, ce program 
tși propune să înfăptuiască.

Este de remarcat că In'țările care au pornit 
recent pe calea dezvoltării independente, a făuririi 
unei economii de sine stătătoare, în care poporul 
este hotârit 'să devină stăpta pe bogățiile naționale 
șl pe destinul său, se manifestă tot mal puternic 
tendința unirii forțelor revoluționare naționale șl 
democratice intr-un front unic bazat pe un pro
gram comun si chior într-un partid unic. Se poate 
spune că tendința spre realizarea unei forțe unice 
conducătoare ta lupta pentru făurirea noi! orîn- 
duiri are un caracter progresist, corespunrtod 
legității însăși a dezvoltării sociale.

Noi considerăm că fa România, ta etapa făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate șl a 
trecerii, spre comunism, rolul de forță politică 
conducătoare al partidului se va afirma cu tot mal 
mare putere. Pornind de la această necesitate 
Istorică, partidul se identifică tot mai mult cu 
năzuințele și preocupările maselor populare, ale

întregii societăți. Toana! de aceea, activul de bază 
șl toți membrii partidului trebuie să participe la 
dezvoltarea economico-soclală nu din afară, ci 
nemijlocit dinlăuntru! tuturor organismelor eco
nomice, sociale ș! de stat ale țării. Creșterea și 
afirmarea rolului conducător al partidului trebuie 
să se exprime ta integrarea sa toi mal organică în 
activitatea și viața întregii societăți. Acesta este 
de altfel procesul dialectic i.n care perfecționarea 
activității de conducere ya fi, urmată de dispariția 
treptată a partidului, ta etapa istorică a comunis
mului multilateral dezvoltat. în acea epocă isto
rică, - societatea se va omogeniza probabil în 
mare măsură pe baza lichidării deosebirilor esen
țiale dintre ' oraș și sat, dintre numea fizică și 
intelectuală, transformînd'u-s® intr-o comunitate 
de Pomeni liberi, cu nivel asemănător de dezvol
tare a conștiinței șl de pregătire, capabili să 
îndeplinească- orice rol tn diviziunea muncii 
sodale. în asemenea condiții, conducerea va fi 
o latură a activității generale a producției 
materiale șl spirituale. La un asemenea ni
vel de dezvoltare a forțelor șl relațiilor de 
producție, de omogenizare ; a societății se va 
putea vorbi cu adevărat de autoconduceren 
conștientă, de făurirea plenară de cătee poporal 
însuși a propriului său destin’.1 Pină ta realizarea 
societății comuniste multilateral' dezvoltate mai 
avem Insă de parcurs multe etape. Etabortad asț 
țări căile de perfecționare a conducerii planificate 
a actlrftățli economico-soclaie, trebuie să ținem 
seama de realitățile ta care trăim, de cerințele le
gilor obiective ale etapei actuale. Desigur, aceasta 
nu înseamnă că trebuie să renunțăm să gindlm ta 
căile de înfăptuire a principiilor comuniste ; pfaă 
ta urmă, preocuparea de a prefigura viitorul 
constituie un atribut al conducerii șl, m poate 
spune, chiar dintre cele mal importante.
. O dată cu creșterea rolului partidului va conti
nua, de asemenea, să se amplifice rolul statului fa 
conducerea unitară a fatregll,societăți. Activitatea 
statului trebuie să se bazeze pe principiile centra
lismului democratic, pe Îmbinarea armonioasă a 
conducerii unitare cu lărgirea continuă a autono
miei organelor teritorîal-admdnlsfeatlve și .a unită
ților economico-soclaie. Asigurarea dezvoltării so
cietății pe baza pionului'național unic constituie 
unul din atributele esențiale ale statului soda- ' 
list, o formă, esențială .de manifestare a princi- 
plutai suveranității naționale. Ținînd seama de 
amplificarea rolului statalul în dirijarea organi
zată a tuturor laturilor activității ecanom!co-so- 
cta'.e, apare, necesară o mal bună precizare a for- 
melor de organizare și a metodelor de conducere, 
în primul rfod," am în vedere realizarea unei anu
mite împletiri a cctivilâțit partidului șl statalul, 
asigurindu-se totodată, bineînțeles, delimitări clare 
care să evite suprapunerile șl paralelismele. Fără 
îndoială că în perspectivă vom asista la o împle
tire tot mal strtosă a activității partidului, statului 
șl a celorlalte organisme sociale, acesta fiind,un 
proces legic al dezvoltării socialiste șl comuniste.

In lumina tuturor acestor considerente de ordin 
prindptal a acționat șl acționează partidul nostru 
în elaborarea măsurilor privind perfecționarea 
conducerii planificate a societății socialiste și 
se poate spune că aceste măsuri se dovedesc pe de
plin juste. (Aplauze puternice).'

2. Măsurile adoptate de la Conferință 
Națională din 1967 și de la Congresul 

al X-lea ;
& rs’.n uuu eo •ujrwh.- ; 

a» «r «»»$"•. rit-ț'' .« ^'--I -fi’ i
• socialiste âîhyiUlflferal b^ezagl^tâ (Aplawe.,^1^, 

ternlce).,jrTocmai; de aceea fe'este necesar-1 să . 
luăm toate măsurile pentru areșterea în con
tinuare a rolului Județelor, orașelor și <co- ■ 
munclor ta conformitate cu prevederile :le- . 
gllor. Trebuie să pornim de la faptul că orașul 
și comuna constituie unitățile teritoriale de bază 
fa care trăiesc și-și desfășoară activitatea oamenii 
muncii. Este necesar să acționăm consecvent pen
tru dezvoltarea armonioasă a fiecărui oraș.; a 
fiecărei comune, astfel tacit, să se asigure cetățe- " 
nllor condiții de viață materială șl spirituală irit 
mal bune. Făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și trecerea treptată la comunism pre
supun apropierea treptată a nivelului de viață al 
satelor de cel al orașelor. în sistematizarea sa
telor și comunelor trebuie &ă se țină seama'de 
această orientare, acțlontadu-sc în mod orgnhlzat,' ■ 
conștient pentru realizarea unor centre puternice- 
rurale, înfloritoare,, adevărate orașe agricole, j în 
care toți- locuitorii să poată beneficia din plin de 
binefacerile socialismului. Este; de asemenea, ne
cesar să se stabilească o orientare mai clarăȚîn 
sistematizarea ai dezvoltarea orașelor, a noilor 
centre urbane.

In scopul realizări! acestor obiective, Comitetul 
Central prezintă Conferinței Naționale Proiectul 
de directive cu privire‘In sistematizarea teritoriu- ' 
lui, ta care sfat expuse pe larg principiile și di
recțiile de bază ale dezvoltării orașelor șl satelor 1 
patriei noastre. Este cunoscută situația in care se 
găseau localitățile urbane si riirale In regimul tre
cut Trebuie spus că nici după eliberare, o perioa
dă de timp, nu s-a manifestat preocuparea de a se 
pune capăt vechilor stări de lucruri, de a se asigu
ra organizarea șl dezvoltarea pe bare noi a loca
lităților. Proiectul dc directive cuprinde măsuri 
pentru trecerea la sistematizarea terltoriululrffttiî" 
pe baza unei concepții și unul plan unic -care să 
țină seama de condițiile istorice, sociale, în care 
s-au format diferite unități, de realitățile prezen- '• 
te șl, totodată, de cerințele viitoare ale societății 
socialiste multilateral dezvoltate, ale orfnduiril co
muniste. Acest document pornește de la prind- ■ 
piui că atit orașul cit și comuna vor trebui să 
asigure locuitorilor condiții superioare de muncă. , 
învățfimînt, sănătate șl cultură Se are fa vedere, 
de asemenea, dezvoltarea corespunzătoare a for
țelor de producție, ntit în Industrie cit și în agri
cultură atit în orașe dt șl lă sate. Totodată, con
ducerea partidului și statului apreciază necesar 
să se treacă la dezvoltarea treptată a încă 300—350 
de noi centre'urbane, în care să se construiască 
cu prioritate unități Industriale, unități de învăță- 
mlnt, sănătate și comerț. Se va urmări ca aceste 
noi centre să'fie astfel așezate îndi în jurul lor 
să graviteze aproximativ- 3-M comune. în acest 
fel, împreună cu orașele existente, noile ■ centre 
vor asigura soluționarea corespunzătoare a tu
turor problemelor de viață ale locuitorilor comu
nelor și satelor respective. Realizarea acestor mă
suri cere eforturi. serioase, reclamă-participarea 
activă a tuturor cetățenilor ; de aceea organele de 
partid, consiliile populare trebuie să organizeze 
consultarea largă șl participarea intensă a oame
nilor munci! la Întreaga activitate de sistemati
zare admlnlstrntiv-teritorială a țării. Cetățeni! tre
buie să știe că depinde de flecare în parte si de 
toți locuitorii la un loc înfăptuirea cu succes n 
programului de înflorire a localităților patriei, rea
lizarea unei largi șl eficiente autogospodărirl de
mocratice a tuturor orașelor șl comunelor.

Ținînd seama de ritmul înalt in care se dez
voltă industria; de Introducerea tot mai accentuată 
fa viața societății a elementelor civilizație! mo
derne, o problemă de importanță vitală pentru 
națiunea noastră este protejarea mediului încon
jurător. Este necesar să luăm măsuri riguroase 
pentru combaterea noxelor industriale, preintîm- 
plnarea poluării apel șl herulul, protecția pădu
rilor, lacurilor, riurilor, munților, a locurilor con
siderate monumente ale naturii. Este o datorie de 
onoare a partidului,, a întregului nostru popor să 
facă totul penteu asigurarea cadrului ambiant - 
propice ocrotirii sănătății oamenilor, pentru păs
trarea nealțeratfi a frumuseților patriei, pentru a

_______

Un puternic avlnt vn înregistra instrucția pu- to nn!1 care au trecut de la Conferința Națlo- 
bllcă. în această perioadă vn fi generalizat liceul, nn’.ă și de in Congresul al X-iea au fost adoptate
astfel Incit toți tinerii patriei vor primi o pregâ- măsuri și legi de cea mol mare importanță pentru
tire temeinică, ta nivelul cerințelor societății mp- organizarea pe baze științifice ’ a vieții noastre
derne ; se vn extinde In continuare invățărnlntul sociale.’ Ele vă sini bine cunoscute, deoarece fie-
supcrlor. Schimbările ce vor interveni In activi- care, activist de partid șl de stat, toți. membrii

cipat ta elaborarea și înfăptuirea lor. Dc aceea, 
in cele ce urmează, mă voi referi pe scurt la 
realizările și lipsurile din aceste domenii, lnsls- 
tînd îndeosebi asupra a ceea ce avem de făcut 
în viitor.

Una din laturile Importante ale conduceri! o 
reprezintă, fără îndoială, organizarea admfalstra- 
tiv-teritorială a țării.

Au trecut pafru ani de ta realizarea măsurilor 
preconizate în această direcție de Conferința Na
țională; putem afirma acum, pe baza realității, că 
reorganizarea s-a dovedit pe deplin Justă. Unui 
din principalele rezultate este întărirea roiului 
unităților de bază : orașul și comuna. Au fost 
formate orașe no! ; s-a trecut 1a concentrarea 
satelor șl comunelor In localități rurale mai pu
ternice, din efrea 5 009 de comune crcindu-se 
peste 2 700 ; în locul celor 16 regiuni au fost for
mate 39 Județe, desființlndu-se. totodată, veriga 
intermediari dintre unitățile de bază șl județ,, 
raionul. în acest fel, s-a apropiat conducerea de 
unitățile de bază și ,s-au creat condiții pentru 
dezvoltarea mal rapidă a zonelor cuprinse în noile 
județe, In trecut neglijate. Se poate spune că 
reorganizarea leritortal-admlnlsfrativă a avut o 
mare însemnătate. pentru înfăptuirea politici! 
partidului de dezvoltare armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg cuprinsul, țării, de ridicare a 
nivelului do civilizație șl bunăstare al tuturor ora
șelor șl satelor, al Întregului nostru popor.

Experiența dovedește, de asemenea, justețea 
hotărîrli de a îmbina funcția de prim-secretar cu 
aceea de președinte al consiliului popular Jude
țean, orășenesc sau comunal Această măsură a 
dus ta creșterea rolului conducător al partidului 
In viața socială, a sporit operativitatea și spiritul 
de răspundere în munca dc conducere, a asigurat 
îmbinarea mai bună a activității de partid șl de 
stat, a întărit legăturile organelor partidului si 
statului cu masele largi de oameni ai muncii.

Cpnfertnfa Națională precedentă„_a^acordat .o 
atenție deosebită sistematizării orașelor satelor. 
Țn ulHmir âhiJ ani j®Qhu];~uhele rezultate de 
scamă, fa slstemâliSTreă brașelbrT ăceStea"'cuhb3^ 
dnd o epocă de puternică dezvoltare. în ce pri
vește sistematizarea satelor șf comunelor, slntem 
însă abia la început

O dată cu noun organizare teritorial-admlntatra- 
tivă a fost adoptată șl legea consiliilor populare, 
care a precizat maj bine rolul acestora ca organe 
de conducere colectivă, a acordat o largă autono
mie Județelor, orașelor și comunelor In soluțio
narea problemelor de Interes local, spbrindu-le, 
totodată, răspunderea față de întreaga activitate 
economico-soclală d!n județele șl locali tățlle res
pective. Trebuie să spun Insă, că, din păcate, nu 
toate prevederile acestei liegi' au fost aplicate cu 
consecvență ; se mai manifestă încă tendințe de 
centralism excesiv; atit ta unele ministere și or
gane centrale, dt șl ta Județe. în Conferința pe 
țari cu secretarii de partid și primarii; comunelor 
s-au dezbătut pa -larg aceste probleme, sțabl- 
lindu-se noi măsuri pentru creșterea ntribuțiunilor. 
consiliilor populare. Doresc ca și de la tribuna 
Conferințe! Naționale ri apreciez activitatea tot 
mai bună desfășurată de consiliile populare, de 
secretarii de partid și primarii comunal! șl. In mod 
deosebit, să subliniez faptul că, după conferința pe 
țară, s-a trecut cu hotarire ta înfăptuirea măsu
rilor stabilite.

Ținînd seama de rezultatele generale obținute, 
putem aprecia că actuala organizare admlnlstraUv- 
teritorială a țării corespunde pe deplin etape! de 
dezvoltare In care ne găslrh și oferi toate condi
țiile pentru realizarea unui nou pas înainte in 
îmbunătățirea conduceri! vieții economico-soclaie, 
ta înfăptuirea programului de faurire a societați!

partidului nostru, de fapt întregul popor, au pnrll- 
___________ _ _______ ________ ___   .ripnt ta elaborarea, șl înfăptuirea lor. De aceea, 
al întregii- populații vor detesmina reducerea” to celebre urmează, mă voi referi, pe scurt la 
substanțială a deosebirilor estonțtale dintre munca 
fizică și intelectuală, accentuarea procesului de 
omogenizare a socletațil-’noastre.______________ *

Poporul român se vn bucura de un nivel de 
bunăstare tot mal ridicat. în perioada 1970—1000, 
veniturile reale pe locuitor urmează să crească 
de circa 3,5 ori. Se vor asigura un consum ali
mentar la nivelul normelor fiziologice optime, sa
tisfacerea ta bune condiții a necesităților de îm
brăcăminte șl tncfllțămSnte, atingerea unui înalt 
grad de înzestrare a populație! cu produse de fo
losință îndelungată, extinderea serviciilor. Ne pro- ■ 
punem ca .ta perioada 1076—1900 să construim 
circa 2,5 milioane apartamente, asigurlnd astfel re- 
zolvarea problemei locuințelor. Nivelul înalt al 
productivității munci! sociale va permite ra pină 
ta 1980 sâpi&nfaă de lucru să fie redusă ta 40—ii, 
de ore. Sistematizarea teritoriului, a orașelor și 
comunelor, crearea unei rețele de noi centre ur
bane care să contribuie ta ridicarea nivelului de 
civilizație al zonelor rurale înconjurătoare, diver
sificarea activității economteo-soăale în mediul 
rural vor asigura apropierea condițiilor de trai de 
ta sate fața de cele de la orașe.

Acestea stat, tovarăși, In Unii mori, orientările 
și direcțiile dezvoltării economlco-soctale a Ro
mâniei în cincinalele următoare ; ținînd seama de 
însemnătatea lor deosebită iwntru viitorul patrie! 
noastre, Comitetul Central le supune aprobării 
Conferinței Naționale. Pe această bază, Comisia 
Centrală de partid șl de stat urmează să elaboreze 
— pină la mijlocul anului 1973 — prognoza pe 
perioada-1076—1990 șl Directivele privind pionul 
clriclnal< 1976—1980, care vbr .fi supuse dozbaierii 
publice și aprobării Congresului ol XI-lea al par
tidului.

Transpunerea ta viață a acestui tosuflețitor 
program va marca parcurgerea unei etape Istorice 
de importanță decisivă pentru viitorul poporului 
român, oslgurtad crearea societăți! socialiste mul
tilateral dezvoltate ta patria noastră, așezarea te
meliilor trainice pentru edificarea comunismului fa 
Românta. (Aplauze puternice, îndelung repetate).

In elaborarea masurilor privind conducerea 
planificata a activității economico-soclaie, parti
dul a pornit întotdeauna de la concepea mnte- 
riHlist-dlnlecticfl și Istorică; de la faptul că fiecărei 
orlndulrj sociale, fiecărei etape de dezvoltare 
a societății II corespunde o anumită formă de 
organizare șl de conducere, tn condițiile socia
lismului, ale lichidării claselor exploatatoare șl a 
proprietății capitaliste. în condițiile orindulrli 

mijloacelor de producție, conducerea conștientă a 
societății pe baza unui plan național unic este o 
necesitate obiectivă. Planul național unic asigură 
concentrarea tuturor forțelor, materiale și umane 
ale societății In vederea dezvoltări] rapide a in
dustriei, agriculturii, științei ’ șl culturii §1. P®

programului partidului
■ ;y . , n

tn aceste condiții, conducerea activității eco-, noi. întemeiate pe proprietatea. socialistă asupra 
nomlco-socloie devine un factor hotăritor. de care 1 ■ ■■ ■ 1 -•
depinde înfăptuirea cu succes a programului 
partidului nostru. Tocmai pornind de la acest 
considerent. Conferința Națională din 1067 șl 
Congresul al X-lea au pus In centrul activității 
partidului și statului perfecționarea conducerii șl 
planificării tafresU societăți.

soclalist.de
for%25c8%259bele.de
forfete.de


Finanțelor,

A
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1. nostru

sflrșltul actualului cincinal va trebui 
se asigure mecanizarea tuturor lucrărilor din

dezbotă principalele 
țării. Consiliul 
de partid și 

1 va lucra tn

SOCIALISMULUI Șl

dezvoltării 
conducerii

cu organele de partid ș! de stat

datoresc ’ experiența conferințelor pe țară cu secretarii șl

structurii organizatorice a lp-
ton-

’•
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transmite generațiilor viitoare toate darurile eu 
care natura a hărăzit România.

Putem spune că înfăptuirea acestor măsuri, 
parte integrantă a programului elaborat de Con-

greșul al X-len privind făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, va avea un; rol de 
cea mai mare importanță în ridicarea României 
pe noi culmi da progres și ci 
puternice).

Stimați tovarăși,

Legii sistemului financiar, Legii remunerării mun
cii șl proiectul noului Cod al muncii. Aceste legi 
fundamentale aprofundează o serie de prevederi 
constituționale,, au menirea de a perfecționa rela
țiile de producție și sociale in conformitate cu 
nivelul atins de forțele de producție, creează un 
cadru lărgit pentru conducerea socială pe baza 
planului național unic, pentru afirmarea ta viață 
a principiilor comuniste. Deoarece proiectele le
gilor au fost inmtaate tuturor delegaților, urmînd 
ca apoi să fie publicate șl supuse spre dezbatere traducerea In viață a măsurilor stabilite, să des- 
întregulul partid șt popor, nu doresc s& mai-mă " ' -
refer la ele. ‘

După cum se știe, ultimele planuri cincinale au 
fost elaborate de comisii de partid și de stat spe
ciale, iar Plenara Comitetului Central din primă
vara anului 1071 a stabilit constituirea Comisiei . 
centrale de partid șl de stat pentru elaborarea 
prognozelor de lungă durată. Avind ta vedere ex
periența activității acestor comisii șl ținlnd sea
ma de rolul tot nud important al dezvoltării eco- 
nomico-soelale a țării pe baza unui pian national 
unic, apare necesară crearea, în locul comisiilor 
de partid șl de stat, a unul organism permanent, 
format din cadre de conducere, de partid șl de 
stat, din cele mai bune cadre economice, tehnice 
șl științifice, precum și din reprezentanți al oa
menilor muncii, care lucrează direct ta producție. 
Propunem ca acest organism democratic să se nu
mească Consiliul Suprem al Dezvoltării Economl- 
co-Soctale a Romtaiel. El ar urma să ela
boreze studii șl să 
oriealări ale 
va prezenta , 
de. stat studiile șl concluziile sale și va lucra tn 

■ strinsă legătură ' ’ _
la întocmirea prognozelor, a planurilor cincinale 
șl anuale.

De asemenea, avind In vedere necesitatea'" unei 
mal bune coordonări a activității flnanciar-bancare 
și orientării acesteia lntr-o perspectivă mai largă, 
cs-.e necesară crearea Consiliului flnanctar- 
bancar, format din repfezenluhțta Ministerului ’ 
Finanțelor, băncilor, Comitetului de Stat al 
Planificării șl altor Instituții centrale, din cel mai 
buni specialiști în domeniul flnandar-bancâr. 
Acest consiliu va avea sarcina de a analiza feno
menele șl tendințele care se manifestă In sfera 
raporturilor financiare, monetare și valutare, atit 
pe plan Intern, cit șl pe pion internațional, de a 
elabora studii șl măsuri pentru traducerea in viață 
a politicii financiare a partidului. Acest organism 
urmează să funcționeze pe lingă Consiliul do 
Miniștri. ț

Pînă la sflrșitul acestui an vor fi adoptate toate 
aceste legi și măsuri, astfel incit, tacă de la începu
tul noului an să poată fi aplicate din' plin ; in anul 
1973 să fie încheiata faza actuală a perfecționării 
organizării și conducerii planificate ă economiei 
noastre naționale. Doresc să fiu cit mal preelSi 
Ctad mă refer la încheierea activității de perfec
ționare a conducerii planificate a economiei am 
ta vedere ca întreaga viață economică să se desfă
șoare In conformitate cu noua ■ organizare, cu 
prevwlerlle legilor adoptate. Nu vreau să rezulte 
insă ta nici un fel că o dală cu aceasta nu vom 
mai avea nimfe do făcut în această direcție. Dim
potrivă, perfecționarea conduc®!! pi an ill cate a 
societății trebuie să constituie o preocupare con
tinuă a partidului șl statului, un proces permanent 
determinat de însăși dezvoltarea forțelor de pro
ducție, și perfecționarea relațiilor de producție și 
sociale. Această perfecționare continuă trebuie să 
pornească insă de ta realizarea ta viață a hotăriri- 
lor adoptate. Nu poate fi admis nimănui să. se 
sustragă "de la înfăptuirea măsurilor șl legilor, 
Invoctad necesitatea unor îmbunătățiri pentru 
justificarea neapllcării legilor existente. Disciplina 
de stat, aplicarea legilor este obligatorie pentru 
toți ; încălcarea acestora, sub nici un motiv, nu 
poate fi ftoicrată’ n&nănul. (Aplauze).!?' 
19“Rl';£.r??’4P ’aArfiv rtirrtî;

."•K-, itac.r.1 rt eh tartreyj -j g .'nT ■ J - ■

4. Dezvoltarea și adsneirea democrației 
sociaiiste, intensificarea participării 

maselor ia conducerea societății

. (Aplauze

irea în continuare
activității economice

O latură Importanta a perfecționării conducerii 
o reprezintă îmbunătățirea planificării activității 
economice. După cum se știe, In elaborarea poli
ticii economice a partidului și statului nostru s-a 
pornit de ta necesitatea concentrării, specializării 
și cooperării In producție, a creări! unor unități 
economice puternice, complexe care să corespundă 
exigențelor revoluției tehnlco-ștllnțlflce modeme 
șl să asigure o înaltă eficiență. Totodată, hotari- 
rile Conferinței Naționale precedente și directivele 
Congresului al X-lca au avut ta vedere crearea 
condițiilor care sa permită acționarea mal de
plină a legilor economice, folosirea mai judicioasă 
a acestora în activitatea de producție. Sînt cunos
cute măsurile șl legile adoptate în această direc
ție. Se poate spune că s-au făcut pași însemnați 
in realizarea sarcinilor trasate de Conferința Na
țională șl de Congresul al X-lea. în momentul de 
față avem 180 mari unități economice care asi
gură organizarea și conducerea întregii activități

■ industriale. De asemenea, au fost aduse îmbună
tățiri in organizarea întreprinderilor agricole de 
stat, In organizarea activității cooperatiste — atlt 
a cooperativelor meșteșugărești, rit și a cooperati
velor agricole de producție. Legile adoptate in ul- 
ttata j .s’, șl, în primul rînd, legea de organizare 
.ti funcționare a unităților socialiste de stat, au 
eșe/ăl pu baze noi relațiile dintre organismele 

■ constare. O deosebita importanță au introdu- 
rtsrea principiului conducerii colective, formarea 
ramitetelor șl consiliilor oamenilor muncii, insti
tuției; ta zarea adunărilor generale — măsuri care

■ "i.s si'cadrul organizatoric corespunzător par- 
tîrfpă . active a masclor.de oameni al muncii la

. efeditairoa activității economice, au ridicat pe o 
r Art j ;■ șperioart democrația economică munci
lor tete. socialistă. Se poate spune că prin 

: loptate, prin măsurile organizatori
ce s ' , i In special prin' introducerea prin- 
clphdui conducerii colective relațiile econo
mica Juridice din sfera producției mate- 
fiafe ,țu lost, așezate pe. baze noi, s-a creat cadrul 
rtrtd,'.pc"iru perfecționarea conducerii planificate 
a e: lomiel naționale. Experiența celor aproape 
: a ■" care au trecut de la adoptarea acestor
măsuri rtmonstrează că ele corespund cerințelor 
vlvții, n. esltăților etapei actuale ta care se gă
sește cCT . omta românească.

Consider totodată necesar să menționez că în 
realizarea .'măsurilor stabilita s-au manifestat și o 
perle da 1 psurl, In primul rînd în organizarea cm- 
tralelo:. ; rccum șl in relațiile acestora cu între- 
prtar- :i! \pe de o parte, șl cu .ministerele, pe de . 
aihj e.‘ Aceste neajunsuri se. c..‘.___
Aptului că în perioada de pregătire a
sx^pțmtțir!:. structurii organizatorice a ln- 
dv'JteîC’, cît și după aceea, nu s-a ac- 
yoftert cu destulă- fermitate pentru aplicarea în 
practică a măsurilor stabilite, a prevederilor legii.

■ Xri raulte ministere s-au manifestat șl se mal ma- 
nITcăcă tacă puternice tendințe de centralism e)ț-

■. ..«rtte,tergiversarea acordării concrete a'atribu
țiilor, ce revin de drept noilor unități, economice. 
Unele canțrale,Jtffinau preluat' "rikil; plrArhstaz! ln- 
■tfogul' ahsamblp de-atribuții încredințate. Cbndu- 
cȘlîe5unor centrale hu se grătefesc ®ă preia -"întrea
ga răspundere a activității, sarcinile ce le revin în 
conducerea producției; se acționează foarte încet 
îndeosebi în exercitarea atribuțiilor lor privitoare 
la desfășurarea comerțului exterior șl la asigura
rea aprovizionării tehnico-materiale a întreprin
derilor.

Noua organizare a economiei a urmărit, totodată, 
lichidarea unor forme de centralism excesiv, a 
unor paralelisme șl verigi Intermediare în condu
cerea unităților de bază. Trebuie să spunem des
chis că acest obiectiv nu s-a realizat in mod co
respunzător-; In unele ramuri s-au creat chior noi 
paralelisme și verigi intermediare. S-a făcut încă 
puțin pentru simplificarea evidenței,"pentru îm
bunătățirea întregului sistem informațional, pen
tru reducerea aparatului funcționăresc, adminis
trativ. La ministere și la alte organisme centrale 
s-a realizat — e drept — o reducere a 
personalului de circa 25 la sută, ceea ce 
este, fără nici o îndoială, un lucru bun, 
deșt aparului unor ministere continuă să 
fie inch destul de mare. Din păcate, reducerile e- 
fcctuale nu au avut drept urmare întărirea uni
tăților de producție cu specialiști. ’ Cea mai mare 
parte a acestui personal a fost încadrată în cen- 

' trale, aparatul acestora crescind considerabil. 
Un. lucru șl mal rău este că din unitățile de bază 
-.le producției numeroși ingineri și tehnicieni ou 

‘f»tet.tra-tef-rați ta aparatul centralelor. Deși a- 
cb&ifi .f.'hlemă a mai fost discutată, iar la 

■ ' uit oa ccriferință pe țară cu cadrele de conducere 
dta Industrie s-a trasat sarcina trecerii în cel mal 
rcarf. timp a cadrelor de ingineri șl tehnicieni 
din aratatal administrativ în producție, ta a- 
c-QfiâlȘ direcție s-a făcift încă puțin.

AprfC'țJnfl că reorganizarea economiei este în 
. ite.'i,cer .rase încheiată, că ca corespunde etapei 

, artiial.o de dezvoltare a țării, șl țlnlnd 
In hcelteșl timp seama că mal persistă .o serie de 
rtXteri, <■ "e necesar să se acționeze cu toată fer
mitatea pentru buna funcționare a unităților eco- 
r.oriire-, i entru asigurarea unei conduceri știin
țifica ia toate nivelurile economie!. Fină la sfirși- 
rtl -'c-r*■/ an trebuie să se treacă asupra centra
lelor, combinatelor și grupurilor de uzine țoale

afinului administrativ. în producție, ta a-

Ajjrficytțâ că reorganizarea economiei este în

, ‘ actuala tie dezvoltare
™—.. __ ____ ------------------------------------- ---

'■■'psuri, r<te necesar să se acționeze cu toată fer
mi tc tea pentru buna funcționare a unităților eco- 
Eomlc-"-, pentru asigurarea unei conduceri .știta- 
.țifiC ) la toata nivelurile economiei. Fină la sfirșl- 

■ tal re-’- * ; an trebuie să se treacă asupra centra
lelor, combinatelor șl grupurilor de uzine toate 
atribuțiile înscrise ta lege, slmpliflcîndu-se sau 
înlăturîndu-se- verigile intermediare existenta în
tre ministere șl centrale. Este necesar, de ase
menea, să se simplifice organizarea centralelor, 
grefindu-se, de regulă, pe una din unitățile com
ponente de bază șl să se treacă netailrzlat la de
plasarea forțelor tehnice spre unitățile productive. 
Centrata trebuie să devină realmente unitatea 
principală a organizări! producției și -cercetării, 
a conducerii planificata a activității economice, 
în scopul simplificării relațiilor, reducerii unor 
verigi apare necesară desființarea unor direcții 
generale și direcții Intermediare din ministere, 
urm in d ca centrala să albă legătură nemijlocită 
cu conducerea ministerului. De asemenea, este ne
cesar să se precizeze bine rolul departamentelor — 
acolo unde ele vor mol rănjine — pentru' a nu 
complica soluționarea operativă a problemelor, 
în cadrul măsurilor pentru îmbunătățirea condu
cerii colective a ministerelor, ml se pare mai po
trivit ca colegiul să fie înlocuit cu un consiliu de 
conducere al ministerului— organ deliberativ 
din care să facă parte toți conducătorii centralelor 
și Institutelor de cercetare șl un număr limitat de 
șefi de direcții șl alțl lucrători din aparatul mi
nisterului. Se impune Îmbunătățirea In continuare 
a activității comitetelor șl consiliilor oamenilor 
muncii, creșterea rolului adunărilor generale In 
conducerea activității economice.

Ținlnd scama de necesitatea concentrării, spe
cializării șl cooperării în prtxlucțle, se impune crea
rea în ramura construcțiilor de mașini a unui con
siliu de coordonare, format din reprezentanții 
tuturor ministerelor care nu sectoare de con
strucții de mașini. Dacă va apărea necesar, ase
menea consilii de coordonare se vor putea forma 
șl In alte ramuri.

în scopul perfecționării conducerii agricul
turii. este necesar să se acorde o mai maro aten
ție aplicării ferme a măsurilor de ralonare șî 
specializare a producției. Totodată, trebuie să se 
Intensifice activitatea consiliilor oamenilor muncii, 
să crească rolul aeestbra în conducerea un.- 
tfiților agricole socialiste de stat Fină La

să
__ Jl®7« gricultura de stat, astfel ea aceste unități să func

ționeze la nivelul unităților similare din țările dez
voltate, inclusiv în ce privește numărul muncito
rilor la suta de hectare. întreprinderile agricole 
de stat trebuie să ofere model pentru întreaga 
noastră agricultură dfri punct de vedere' al pro
ducției șl al productivității mundl; In sectorul cw>- 
peratist al agriculturii esle necesar să se acorde 
mai multă atenție dez voi larii democrație? coope
ratiste, dezbaterii în cadrul adunărilor generale 
a tuturor problemelor privind activitatea de 
producție, organizarea muncii, retribuirea țăra
nilor. Va trebui să fie sporit rolul, consiliilor 
IntercooperetLste ta coordonarea și ralonarea mal 
bună a producției. Pentru perfecționarea conti
nuă a conducerii agriculturii apare necesar să se 
realizeze o mai strinsă conlucrare între uniunile 
județene cooperatiste și Uniunea Staționata, pe 
de o parte, șl organele agricole Județene și Mi
nisterul Agriculturii, pe de altă parte. . ,

Activitatea pentru îmbunătățirea conducerii 
șl planificării dezvoltării noaste economico-soci
ale nu trebuie să piardă din vedere transporturile, 
construcțiile, toate celelalte ratnurj care au un 
rol important in funcționarea unitară a întregii 
noastre societăți. Un loc însemnat > in perfecțio
narea conducerii planificate ocupă dezvoltarea 
activității științifice; de proiectare, învățămîniul, 
sistemul de pregătire n cadrelor pentru toate 
sectoarele economiei și vieții sociale.

După cum se vede, In perioada imediat urmă
toare trebuie să acționăm cu fermitate pentru 
.realizarea unitarii a tuturor măsurilor privind 
buna organizare a activității eoonomico-so- 
cinle, perfecționarea conducerii șl planificării tu? 
tutor domeniilor de activitate, Trăglnd con
cluzii din experiența de plnă acum, țtaînd 
seama de- problemele tot mai complexe p-e 
care le ridică organizarea ecohornlco-soștală, se 
face simțită nevoia creării unul organism care să 
îndrume unitar întreaga această activitate, să stu
dieze șl să elaboreze norme și criterii pentru or
ganizarea diferitelor sectoare Intr-o concepția 
unică. Un asemenea organism, format din repre
zentanți! tuturor sectoarelor, or puiea.fi organizat 
pe lingă Consiliul de Miniștri, urmînd ca 'atribu
țiile să 1 se precizeze prin lege. De'asemenea, țl- 
nlnd seama de rolul tot mal Important al consi
liilor populare ta conducerea vieții economlco-so- 
clnle de pe teritoriul țării, este 'necesară crearea 
unul consiliu de coordonare al consiliilor populare, 
format din reprezentanții tuturor Județelor, caro 
să lucreze ca-organ deliberativ, Avind în vedere 

~ . Ț':“'—
primarii ’ comunali și" cu cadrele de bază din in- 

' dustrle, este necesar să. stabilim ca. periodic, ta 
3—5 ani, să aibă loc asemenea conferințe ta toa
te sectoarele de activitate. . f ,,

Conferința Națională’este chemată să adopte
măsurlle de încheiere a activității de perfecțio
nare a conducerii și planificării economlco-sodale. 
Pe lingă măsurile de care om vorbit pînă acum, 
supunem Conferinței Naționale proiectele Lșfiti 
dezvoltării1 ecohbmlco-șcctaie 'planificata. a

'’<w; M ob ;s ' o nî

Stimați tovarăși,

O latură Importantă a conducerii planificate a 
activității economlco-sociale este organizarea co
respunzătoare a muncii și a controlului la toate 
nivelurile de activitate- Pornind de la experiența 
de plnă acum, de la'prevederile’Constituției, esle 
necesar să se realizeze o mai bună delimitare în
tre organele administrației de stat, inclusiv Con
siliul de Miniștri, și organele puterii de stat In 
acest sens, este necesară dezvoltarea în continuare 
a funcțiilor de control ale Marii Adunări Națio
nale și Consiliului de Stat.

Trebuie luate măsuri hotărite pentru unificarea 
controlului șl Înlăturarea oricăror paralelisme. 
Este necesar să se realizeze un control sever în 

"toate domeniile de activitate ; societatea trebuie 
să cunoască cum sînt gospodărite mijloacele ma
teriale și financiare, cum Ișl îndeplinesc sarcinile 
colectivele de oameni ai muncii, cadrele de con
ducere. Nimeni și sub nici o formă nu se poate 
sustrage controlului șl răspunderii față de oamenii 
muncii.

în scopul realizării în mal bune condiții a con
trolului, este necesară transformarea Consiliului 
Economic într-un organ puternic de partid șl de 
stat pentru controlul unitar al indepllnrti hota- 
rirllor de partid șl a legilor țării ta toate dome
niile do activitate. în domeniul controlului iL 
nancJor, este necesar să creăm un organ siaecltîl 
— așa după cum știți că era pc timpuri înalta 
Curtc.de Conturi. Acestea vor funcționa sub con
ducerea directă a Consiliului de Stat

Propunînd aceste măsuri, pornim de ta nece
sitatea unificării controlului pe baza unor criterii 
precise, de la necesitatea întăririi disciplinei de 
plan și financiare, a ridicării răspunderii tuturor 
organelor de stat șl îndeplinirii ta tot mal bune 
condiții a hoiărîrilor de partid și a legilor.

îmbunătățirea activității statului (Impune măsuri 
de perfecționare, de organizare mal, bună a muncii 
organelor de justiție, procuratură șl ale Ministe
rului de Interne. Este necesar ca justiția și pro
curatura să acorde mal multă atenție aplicării 
legilor țării, respectării legalității socialiste, și 
în primul rind ele insele să respecte legile și ter
menele de Judecată. Ele trebuie să se sprijine

, șl mol mult pe masele de oameni al muncii, să 
asigure o informare permanentă a acestora asupra 
activității pe care o desfășoară, să; solicite sprijin 
în întărirea, ta toate sectoarele.de 'activitate, a le
galității socialiste. în legătură cu aceasta consi
derăm necesar să se aducă îmbunătățiri ta conti
nuare legislației privind sancționarea unor
infracțiuni și executarea unor pedepse.
Legea trebuie să dea posibilitatea ca.
unele pedepse privind Infracțiuni de mal
mică importanță să poată fi executate prin 
muncă. Avind în vedere rolul Important pe care 
li au organele de miliție și securitate este nece
sar să se acorde o mal mare atenție îmbunătățirii 
în continuare a activității lor, combătindu-se orica 
manifestare de abuz și Ilegalitate, jveghindu-se cu 
strictețe la aplicarea legilor, in apărarea interese- 

Trebule să

manifestare de abuz șl Ilegalitate, jveghlndu-se 
strictețe la aplicarea legilor, la apărarea intere 
lor întregului nostru popo*. ---------
se dezvolte ’șl mai mult r practica po
zitivă ca organele de miliție și securitate sa In
formeze masele populare despre diferite cazuri de 
infracțiuni, să-i pună în dezbaterea colectivelor 
de oameni al muncii pe cel ce încalcă legile țării 
șl, totodată, să aplice cu mal multă fermitate pre
vederile legale împotriva infracțiunilor.

în legătură cu așezarea pe bază de norme le
gale a întregii activități economlco-soclnle, se 
pune problema dezvoltării șl perfecționării acti
vității juridice, a principiilor noastre de drept

în conformitate eu realitățile noi, cu Ideologia 
materiallst-dlalectică și istorică, cu idealurile .50- 
claUsmulul șl comunismului. Principiile de drept 
trebuie să exprime schimbările revoluționare 
produse In caracterul forțelor ți relațiilor de pro
ducție, să permită o așezare pe baze judicioase a 
raporturilor dintre întreprinderi, dintre diferita 
organisme sociale, dintre cetățeni — in dubla lor 
calitate de producători șl proprietari ol avuției 
naționale — să dea formă juridică întregului sis
tem de norme privind conviețuirea șoclaiă în 
orlnduftea socialistă și comunista.

Un loc de cea mai mare Importanță în con
ducerea generata a societății are Întărirea conti
nuă a capacității de apărare a patriei, de salvgar
dare a cuceririlor revoluționare ale poporului. 
Armata noastră Iși îndeplinește cu cinste rolul 
de apărător al națiunii socialiste, al Independen
ței și suveranității patriei Este necesar să luăm 
în continuare măsuri de perfecționare a înzestrării 
tehnice șl de luptă a forțelor noastre armate, de 
ridicare a pregătirii politice a trupelor. înfăptuind 
principiile marxlsm-tenlnismului cu privire la 
înarmarea poporului de către revoluție, partidul 
șl stalul nostru acordă, de asemenea, o deosebită 
atenție gărzilor patriotice șl pregătirii militare a 
tineretului.

După cum este cunoscut, un rol Important în 
dezvoltarea democrației socialiste în țara noastră 
îl au organizațiile de masă și obștești. Plenarele 
Comitetului Central din ultimii ani s-au ocupat 
pe larg de activitatea sindicatelor, a organizațiilor 
de tineret șl a altor organizații obștești. Consider 
că exțș& o claritate deplină în această privință 
șl nu doresc să mă mal opresc asupra acestor 
probleme. Ceea ce se cere acum din partea sindi
catelor este de a acționa cu toată hotărlrea pentru 
a-«i îndeplini roiul de mare însemnătate pe care 
îl au în societatea noastră, de a participa - activ 
la munca tuturor organismelor șl sectoarelor în 

.care stat reprezentate," de a asigura unirea efor
turilor tuturor celor ce muncesc în înfăptuirea 
politicii partidului șl statului Sînt rezultata bune

în această direcție și nu no îndoim că sindi
catele, vor faco totul pentru a-șl spori contribuția 
ta realizarea programului elaborat de Congresul 
al X-lea. Sînt, de asemenea, bine cunoscute rolul 
și sarcinile Uniunii Tineretului Comunist Re
prezentanții organizației de tineret participă ta 
activitatea tuturor organismelor colective, inclu
siv a- Consiliului de Miniștri. Se impune ca orga
nizațiile de tineret, organele de conducere ale 
acestora să acționeze cu toată fermitatea pentru 

fășoare o largă activitate de educare a .tinere
tului, de unire a eforturilor sale-ta măreața operă 
ce so desfășoară ta patria noastră pentru edifi
carea socialismului. Doresc ca șl de ta tri
buna Conferinței Naționale a partidului să 
reafirm aprecierea pe care ■ conducerea parti
dului șl statalul o dău activității creatoare a mi
nunatului nostru tineret (Vil aplauze). Înfăptuirea 
programului Congresului al X-lea, aplicarea noilor 
măsuri de dezvoltare economlco-soctală. de îm
bunătățire a conducerii planlflcâte a societății vor 
crea condiții și mol bunc.pentni afirmarea ener
giilor șl talentului tinerei generați! In toate do
meniile de activitate. Stat convins că tineretul Lțl 
va pune întreaga pricepere, întregul etan ta slujba 
dezvoltării patriei socialiste, a vLltarului ei lu
minos.

Femeile reprezintă mai mult de 50 la sută din 
populația țării.; ele se bucură de deplină egali
tate In toate domeniile activității economlco-so
ciale. în tot ce s-a realizat este reflectată șl mun
ca femeilor, așa cum problemele’pe care urmează 
să le soluționăm în continuare privesc în egală 
măsură și femeile. De aceea, doresc să mă refer 
numai 1a necesitatea (de n se aconto mal multă, a- 
țenție unor probleme privind condițiile de muncă 
pentru femei și mal cu seamă promovării lor In 
diferite munci de conducere de partid șl de stat

Un rol tot mai însemnat’ in viața politică și 
socială a poporului nostru are Frontul Unității 
Socialiste, care unește ta rindurile sale, sub con
ducerea partidului 'comunist, toate organizațiile 
obștești și consiliile naționalităților conlocuitoare, 
în ultimul timp au fost luate noi măsuri în ve
derea creșterii rolului Consiliului Național și al 
consiliilor județene ale Frontalul Unității Socia
liste in coordonarea activității organizațiilor, com
ponente, îndeosebi in domeniul. controlului ob
ștesc, al educației, al' răsplndiril cunoștințelor ști
ințifice. Considerăm necesar să se extindă coordo
narea eforturilor organizațiilor componente ale 
jFtontalul Unității Socialiste și în alte domenii. 
Frontul Unității Socialiste trebuie să coordoneze 
organizarea dezbaterilor in rindul maselor tarnl 
populare a diferitelor proiecte de legi șl hotăriri caua, ș, c^uuiuamuiu,să îndrume activitatea deputațllor în tafomS fațA de WW®» "««« .socialistă - de a face 
cetățenilor asupra diferitelor probleme șl ta rea
lizarea unor acțiuni.de interes obștesc. Conside
răm necesar să se extindă șl să 8e dea wn caracter 
mal organizat activității Frontului .trăitățll Socia
lista In sate. în soite să fie create organizați! ale 
frontului care să cuprindă pe toți locuitorii. în 
cadrul consiliilor comunale ale F.Ufi, pe Ungă 
reprezentanții partidului și al organizațiilor ob
ștești, să fie aleși șl reprezentanți dlrecțl nl țără
nimii muncitoare. Țintad scama do creșterea ro
lului frontalul, este necesar să organizăm periodic 
Conferința Națională șl conferințe județene alo 
Frontalul Unității Socialiste. în consiliile județene 
și In Consiliul National, pe‘Ungă reprezentanții 
•partidului șl al organizațiilor componente, drea 30 
ta sută din membri să fie aleși din rindul opme- 
ffillor munci! care lucrează direct ta producție. 
Luarea acestor măsuri va tatărl și mal mult uni
tatea întregului popor în jurul partidului, concen
trarea tuturor energiilor națiunii In direcția înfăp
tuirii programului elaborat de Partidul' Comunist 
Român. (Aplauze puternice). .

Actiontnd în continuare în, direcția tmbunfită- 
^v^twSlre d8‘ zarea-

ale’ partidului în- aiete'-bbtfiriidard^sh ‘Ihtrb-
ducem principiul rotației activiștilor de partid șl 
de stat, în sensul ca el să lucreze periodic și In 
munci de partid și în munci de stat. Aceasta 
apare cu atit mal necesar cu rit, așa, cum am 
arătat, direcția generală a_ dezvoltării societății 
este îmbinarea tot mai strinsă a activității de 
partid și de stat Pe de altă parte, conducerea 
generală a societății-devine lot mai complexă, 
cere cunoștințe tot mal vaste, are nevoie de oa
meni cu o pregătire multilaterală. Măsurile pe 
care le preconizăm sint atit in interesul fiecărui 
activist de partid și de stat, rit șl în Interesul 
general al partidului șl statului, ol societății noas
tre ; ele vor asigura ridicarea ta un nivel supe
rior a întregii activități de conducere.

Ținlnd .searna de dezvoltarea generală a orîn- 
dulrll noastre noi, de participarea tot nial Largă 
a poporului ta conducerea țării, de dezvoltarea 
contiriuă a democrației, ca unul din factorii de 
bază al făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, apare necesar ca tacepînd cu viitoarele 
alegeri să poată fi depuse, pentru un loc de 
deputat în Marea Adunare Națională sau în con
siliile populare, mal multe candidaturi, fie pe 
drcuihscrlptil — așa cum prevede actuala lege 
electorală — fie pe liste județene, orășenești si 
comunale care să 'cuprindă mai multi candidați 
derit urmează să fie aleși, în același timp, este 
necesar să se simplifice criteriile de retragere a 
mandatului de deputat, actualmente foarte 
greoaie. în viitor retragerea să se poate realiza 
la' cererea Frontului Unității Socialiste care a 
propus candidatura,, do către Marea Adunare Na- 
țlonnlă șl de către consiliile populare respective. In 
acest sens este necesar să se aducă modificările co
respunzătoare în legea electorală.

Iată, tovarăși, ansamblul de măsuri pe care 
Comitetul Central 11 supune aprobării Conferin
ței Naționale. Adoptarea și traducerea lor în 
viață vor crea un cadru mai corespunzător acti
vității de conducea"© ptanificntft a- dezvoltării eco- 

. nonilco-sodale a Întregii șodetfițl, vor perfecționa 
democrația noastră socialistă, vor lărgi și inten
sifica participarea maselor populare ta viața 
publică, la conducerea întregii noastre sodetăți, a 
statului. (Aplauze prelungite).

Dragi tovarăși,

Conferința Națională este chemată să adopte 
programul dezvoltării, in ritan mai susținut a in
dustriei șl agriculturii, a întregii noastre eco
nomii șl, pe această bază, ridicării mal rapide a 
bunăstării materiale $1 spirituale a întregului 
popor. înfăptuirea acestui program cere, fără în-

dotata, eforturi serioase, dar măsurile pe care Ls 
preconizăm nu se pot înfăptui și nu dorim să fie 
înfăptuite prin eforturi fizice, d prin stimularea 
glndiril, a spiritului novator, prin dezvoltarea 
mișcării de inovații și a cercetării științifice, prin 
lupta, hotărftă Împotriva a tot ce este vechi șl 
perimat, pentru triumful noului în toate dome
niile de activitate. (Vii aplauze). Sînt nece
sare o lupta hotflrita, împotriva spiritului 
de automulțumire și îngimfare, cultivarea 
unei atitudini și unui spirit cutezător, pro
prii clasei noastre muncitoare, întregului po
por. Numai in măsura in care vom asi
gura unitatea deplină a conducerii tuturor sec
toarelor de activitate, pe baza unei concepții știin
țifice, revoluționare, vom putea - soluționa cu 
succes morile probleme pe care le ridică dezvol
tarea societății socialiste. Pe această cale vom 
asigura participarea conștienta, tot mai activă, a 
întregului popor ta făurirea- propriei sale Istorii, 
în înflorirea patriei noastre socialiste. (Aplauze 
îndelungate).

De ta tribuna Conferinței Naționale doresc 
să mă adresez Întregului partid, întregului popor.

J
Dragi tovarăși șl prieteni,
în fața unei națiuni apar momente unice, ho

tărî toa re pentru destinul șl viitorul său. Istoria 
adeverește că nu o dată In fața poporalul nostru 
s-au ivit asemenea momente, dar d a știut întot
deauna să fie ta înălțimea vremurilor, să acțio
neze cu fermitate și hotarîre pentru a-șl clădi 
vlitoruL ’ ,

Se poate spune că astăzi trăim momente <5© 
care depinde locul pe care îl va avea România 
socialista 'în marea familie a țărilor socialiste, 
u tuturor națiunilor lumii. Dezvoltarea vieții in
ternaționale, marea revoluție tehnico-ștllnțlflcă 
pun cu putere ta ordinea ’ zilei participarea tot 
mal activă a poporului nostru la diviziunea in
ternațională a, muncii. Slntem chemați ca în ur
mătorii. 10—15 ani să lichidăm cu desăvlrștrâ^ 
râmlnerea In urină pe care’ am moștenit-o, sfe ri
dicăm poporul român la un înalt nivel cle'tiez- 
voltare economică, științifică,1 culturală, să-i asi
gurăm un nivel de trai superior. Problema se 
pune în felul următor.: sau vom realiza acest 
obiectiv și ’.ne voni înscrie,i pe orbita civilizației 
moderne, sau vom continua să răminem în urma 
țărțlor dezvoltate, condamnînd națiunea noastră 
să se mențină în aceasta situație în decursul a 
mal multor generații.

Avem răspunderea față de viitorul copiilor 
noștri, față de viitorul întregului popor, față de 
cauza socialismului șl comunismului în România, Ț.-,» J_ ----- --------- l-ll-XX J_ _ <--- j
toiul pentru dezvoltarea în ritm susținut a pa
triei, pentru crearea unei societăți social iste mo
deme, dezvoltate. (Aplauze puternice, prelungite).

Mă adresez clasei muncitoare, clasa conducă
toare a societății noastre șpctal iste, care prin în
treaga sa activitate și-a dovedit pa deplin capa
citatea de a conduce națiunea spre culmile comu
nismului ; faceți totul, dragi tovarăși, pentru n vă 
îndeplini în continuare, în cele mal bune condi
ții, misiunea, răspunrfnd astfel încrederii pe care 
întregul popor o pune în voi I Am deplina con
vingere ci și Iri viitor eroica noastră clasă munci
toare va fi ta înălțimea misiunii salo Istorico I 
(Aplauze puternice). >

Mă adresez țărănimii care, de-a lungul seco
lelor, nu o dată, a dus pe'umerii săi greul luptai 
pentru eliberare națională șl socială : unițl-vă 
tot mal'strlns cu clasa muncitoare, faceți totul 
pentru a crește contribuțta. agriculturii ta înfăp
tuirea programului elaborat de Partidul Comu
nist Român l.'Sînt convins că șl acum, ca în atitea 
rînduri, minunata noastră țărănime, strîns unită 
cu ctasa muncitoare,. Iși va face pe deplin șl ca 
dnsco datoria. (Aplauze puternice)., ... Ț
v Mă fiir^^n(îttta(gitwflitătiib?din’iirîndul căreia 
sxau'’ rîdlMt;tide-ahlujigul '-secolelor,’ -atițta oameni 
luminați ce s-au pus ta -.fruntea poporului, în 
lupta pentru eliberare, națională șl socială : locul 
vostru este alături de. muncitori șl țărani I Voi 
înșivă statețl singe din stagelo lor. Puneți toata 
priceperea și cunoștințele voastre ta slujba dez
voltării patrlăl noastre pe buza celor mai înain
tate descoperiri ale științei, tehnicii și culturii 
contanporane i Sînt ferm convins că întreaga inte
lectualitate, striuis unită cu ctasa muncitoare șl ță
rănimea, iși Va face pe deplin datoria față de pa
trie I (Aptauze puternice).

Mă adresez tuturor oamenilor muncii română 
maghiari, germani, sfrbi șl de, alte naționalități 
care, împreună, de-a lungul secolelor, au învins . 
greutățile, asuprirea șl exploatarea ; împreună om 
Înfăptuit ta anii construcției socialiste realizări 
minunate. Să ne unim șl mal sirius eforturile ; 
să facem totul pentru a construi, prin munca 
noastră comună, România socialistă șl comunistă . 
așa cum o dorim noi toți, fără deosebire de națio
nalitate I (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși șl prieteni, să facem totul pen
tru a £i demni de Istoria glorioasă a poporului 
nostro, să putem spune întotdeauna că nu am 
precupețit nimic pentru a făuri un viitor demn 
națiunii noastre socialiste. Să lăsăm generațiilor 
viitoare, urmașilor urmașilor -noștri, o ■ viață libe
ră, înfloritoare, un viitor minunat, comunist (A- 
plauze prelungite).

Știu că va trebui să depunem eforturi mari, dar 
nlej un efort nu poate fi considerat prea mare 
cînd este vorba de viitorul patriei socialiste, de, > 
viitorul copiilor noștri. Stă ta puterea noasțrȘ/frî 
tuturora, ca, sub conducerea partidului, să iea- 
lizăm programul minunat de dezvoltare tn citeva 
ctadnaJe.ta ritm susținut a României, să asigurăm 
victoria comunismului In patria noastră 1 (Aplauze 
puternice, prelungite).

Mă adresez organizațiilor de partid, activiștilar 
de partid, tuturor comuniștilor; poporul și-a ta-

■ credtațnt soarta și!viitorul In miinlle partidului 
nostru comunist. întregul popor urmează cu în
credere deplină cuvtatul partidului. Să facem to
tul pentru a îndreptați aceasta încredere ! Sînt 
convins că întregulLnostru partid, acțlonind în 
deplină imitate, îșl va. îndeplini cu cinste rolul de 
forță; politică conducătoare a societății noastre so
cialiste. (Aplauze puternice).

De ta tribuna Conferinței Naționale doresc ah 
asigur partidul, întregul popor că, în ce mă pri
vește, voi închina întreaga activitate, întreaga 
viață realizării acestui obiectiv, cauzei socialismu
lui șî comunismului, viitorului fericit al întregii 
noastre națiuni. (Aplauze puternice, îndelung re
petate ; se scandează : „Ccaușescu — P.C.R,").

ROLULUI CONDUCĂTOR AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN ÎN EDIFICAREA

CREȘTEREA

- îs*

-Iff 53'*^’
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prlmui rînd,
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înForța organizatorică a
pun îmbunătățirea continuă a mundl organiza
torice și pollllco-ldeologice a partidului. Pentru 
a-și îndeplini în bune condiții rolul do forță 
politica conducătoare a societății, partidul tre
buie să fio el Însuși puternic, bine organizat, . 
unit

Stimați tovarăși,

înfăptuirea vastului program elaborat do Con
gresul al X-lea privind dezvoltarea economlco- 
soctală, traducerea ta viață a măsurilor de per
fecționare a conducerii planificate a societății Im-

în acest scop este necesară, 
existența unei linii politice generale juste, ela; 
borată pe baza aplicării creatoare a legităților 
generale ta condițiile concrete ale fiecărei etape 
da dezvoltare. Dispune, oare, partidul nostru da 
o asemenea linie generală politică ? In expune
rea do pînă acum aîn înfățișat pe larg .cum se 
înfăptuiește programul elaborat da .Congresul al

(Continuare in pag. a VU-a)
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X-lea ta toate domeniile construcției economlco- 
sodale; viața, desfășurarea evenimentelor, atlt 
interne, cit șl internaționale, au confirmat și con
firmă pe deplin justețea liniei, generale elaborate 
de Congresul al X-lea. Putem afirma cu îndrep
tățită mtadrie- că partidul nostru dispune de o 
linie generală marxist-leninlsta care corespunde 
pe. deplin condițiilor concrete ale țării noastre. : 
Tocmai aceasta explică succesele obținute de, po
porul român, sub conducerea partidului, aiit în 
dezvoltarea econarnico-soctală, dt șl ta politica 
intemaționalL

în al doilea rind, partidul trebuie să dispună 
de organizații puternice in toate compariimen- " 
tele societății, prin Intermediul cărora să desfă
șoare o Intensă muncă organizatorică, de condu
cere șl control, să asigure unirea eforturilor tu
turor oamenilor muncii ta Înfăptuirea programu
lui de edificare a socialismului șl comunismului. 
Care este situația partidului: nostru dta punct 
de vedere organizatoric ? La 30 iunie 1972, dut ' 
mărul membrilor . de partid era de pesta 
2 230 000, din care peste 1.023,000 muncitori, peste 
534 000 țărani, peste 511000 Intelectuali și funcțio
nari și circa 162 000 alte categorii. După cum ve
deți, muncitorii șl țăranii reprezintă 70 ta sută din 
totalul membrilor de .partid. Este, de asemenea, 
semnificativ că peste 75 la sută din numărul 
membrilor de partid lucrează nemijlocit ta sfera 
producției materiale, ta care se hotărăște dezvol
tarea generală a societății. Numărul membrilor 
de partid reprezintă mai mult de 20 la șută dfa 
populația activă a țării noastre. D!n punct do 
vedere al compoziției naționale, situația se pre
zintă în felul următor : 8B ta suta din membrii 
partidului sfat român!, 8 ta sută maghiari, 3 la 
suta germani și restul de alte națlonalitațl. Putem 
spune că. aceasta compoziție reflecta_ aiit struc
tura populației țării, dt șl politica națională 

țstă a partidului, de deplină egalitate.ta țlrep- 
tl între .toți oamenii muncii, tară, deosebire de ( 

riațfonnlltate. Din datele menționate putem a- 
precta că dfa punct de . vedere numeric, al 
compoziției sectele șl naționale, partidul se pre
zintă bine, exprJmtnd ta mod elocvent, șl în acest 
sens, încrederea de care se bucură în rindul oa
menilor muncii, legăturile indisolubile care II 
iuțesc cu masele largi populare.

Partidul are peste 64 500 ccganlzațll de 
bază, 6 980 organizații de partid ta întreprinderi 
șl alte unități cconomlco-sodale, 2 702 organizații 
comunale, 253 organizații municipale șl orășenești 
sau cu drepturi de comitet orășenesc, 39 de comi
tete județene și comitetul pe Capitală. Avem or-, 
ganizații de partid ta toate unitățile militare și 
în unitățile Ministerului de Interne, ta .Justiție și 
Procuratură Practic, nu există unitate economi- 
co-soclală în care să nu funcționeze o organizație 
a partidului nostru. In conformitate cu statalul, 
peste tot orgânlzațlllo de partid îndeplinesc. rolul 
de organizator șl-îndrumător al .colectivelor de 
oameni al muncii, de forță politică conducătoare, 
acționtad cu consecvență pentru înfăptuirea poli
ticii partidului șl statului. Putem spune deci că 
șl din punct de vedere organizatoric situația este 
bună, că partidul dispune de forța necesară pen
tru a-șl îndeplini cu succes ta toate sectoarele de 
activitate rolul politic conducător în societatea 
noastră socialista.

Măsuri Importante au fost luate, de asemenea, 
pe baza Directivelor Congresului al, X-lea pentru 
îmbunătățirea munch de promovare a cadrelor de 
partid și de stat Sînt cunoscute hotarîrile adop
tate ta această direcție, șl de aceea nu mă voi mal 

■ referi ta ele. Doresc să menționez 'că atlt ta acti
vul de partid, cit șl ta activul dc stat au1 fost pro
movați mii și mii de noi 'activiști .cu înalta pre
gătire profesională și politică.șl care îndeplinea 

zlh' condițilnbunetsartiinttfii'tecredjnțate'ido partid. 
Vfăța arata'Wmăsurile arloptato șî'in acest dome
niu stat pe deplin juste.

După ' Congresul al X-lca s-a aplicat .cu mnl 
multă consecvență principiul muncii colective, s-a 
dezvoltat democrația de partid, n crescut spiritul 
critic șl — Intru cil va — șl cel autocritic. Proble
mele de bază ale politicii partidului sînt larg dez
bătute cu activul șl cu întregul partid, hotărîrile 
adoptate filnțî expresia voinței colective n tuturor 
comuniștilor. Formarea, pe lingă organele locale șl 
la Comitetul Central, a comisiilor pe probleme a 
avut un rol însemnat ta dezbaterea si elaborarea 
celor mal importante hotăriri, în participarea tot 
mai activă ta activitatea de conducere a membrilor 
organelor de partid, a întregului activ.

Putem spune, tovarăși, că avem un parlid pu
ternic, bine organizat, disciplinat și unit, dispunem 
de cadre capabile șl devotate partidului, cauzei so
cialismului, intereselor vitale ale întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice). Comuniștii înfăptuiesc 
■neabătut hotarîrile organelor de partid, linia poli
tică generală a partidului. Partidul Comunist Ro
mân este astăzi mal puternic ca orlcînd fa îndelun
gata sa istorie — șl mal unit (Aplauze puternice). 
Aceasta constituie garanția îndeplinirii și în viitor, 
în cele mal bune condiții, c rolului său de forță 
politică conducătoare a societății noastre soctallsie.

Doresc să subliniez șl 1a Conferința Națională că 
succesele pa care le-am obținut fa toate domeniile 
de activitate stat nemijlocit legate de munca inten
să a organelor șl organizațiilor de partid, a 
comuniștilor. De la această tribună dăm o înalta 
rpreclere muncii pline de abnegație desfășurate 
*cft. 'tatregul activ de partid și de stat, de toți co
muniștii șl le adresăm cele mal calde felici
tări și urări de noi succese ta activitatea consa
crata unirii eforturilor întregului pojwr pentru 
înfăptuirea politicii Interne șl externe a parti
dului. (Aplauze puternice, prelungite).

Pornind tte la aceste constatări, de la faptul că 
în viitor rolul de conducător al partidului vn fi 
tot mal important, este necesar să ne preocupăm 
de Întărirea continuă a partidului. O atenție deo
sebită trebuie să acordăm primirii L? partid a 
celor mal destoinici și mal avansați oameni a» 
muncii. Se impune să manifestăm, mai multa grija 
pentru primirea ta partid, și promovareațîn dhe- 
rlte munci do partid și de stat a femeilor. \ or uc- 
bul să se urmărească în continuare primirea in 
partid a color mai buni oameni al muncii din 
rindul naționali taților conlocuitoare șl promovarea 
lor consecventă în .activul de partid șl de stat 
Consider oportun să atragem atenția asupra^ne- 
cesitațli primirii ta partid a celor . ' ■ “
membri al Uniunii Tineretului Comunist, pregă
tirii șl promovării unu! număr mal mare de ac
tiviști de partid și de stat din rtadul tineretului.

sociale ; viața, desfășurarea

firmă pe deplin ‘ justețea liniei, generale elaborate 
de Congresul al X-lea. Putem aflrmn cu îndrep
tățită mtadrie că partidul nostru dispune de o

nării metodelor lor de muncă Pentru intensifi
carea legăturii organelor de partid cu comuniștii, 
cu masele de oameni al muncii, pentru cunoaș
terea mat temeinică a realităților, este necesar să 
se aplice cu fermitate hotărirea Comitetului Cen
tral p-ivțnd atragerea ta organele de partid, in
clusiv'ta comitetele județene,'a. unui număr, mai 
mare de membri de partid care lucrează nemij
locit în producție. Consider, de asemenea, necesar 
să ne îngrijim de participarea In continuare 1a 
diferite activități de partid, Inclusiv în organele 
și comisiile de partid, a vechilor activiști, Imbl- 
nînd armonios experiența cadrelor vechi cu eta
nul șl cutezanța activiștilor tineri. Trebuie să 
atragem încă o dată atenția asupra necesității bu
nel funcționări a comisiilor de partid, chemate să 
sprijine comitelele do partid ta elaborarea hotă- 
ririlor, în soluționarea problemelor tot maî com
plexe ale conducerii vieții cconomico-sodale.

Un rol Important are activul de partid nesata- 
rlat, alcătuit din sute și sute de mii de comuniști ; 
trebuie să ne preocupăm mal atent do pregătirea 
șl repartizarea în muncă a activiștilor nesnlariațL 
Numai sprijintadu-se pe un puternic șl numeros" 
activ do comuniști, organele de partid de la dife
rite eșaloane vor puten asigura îndrumarea cores
punzătoare a activității politice, economice șl 'so
ciale, traducerea ta viață a hotarîrllor partidului 
și guvernului.

O sarcină de importanță deosebită este înfăp
tuirea principiilor muncii și conducerii colective 
în întreaga viață de partid. Avem, fără îndoială, 
rezultate bune în această privință, dar nu trebuie 
să trecem cu vederea neajunsurile care se mal 
manifestă, faptul că nu toate organele de condu
cere colectivă .de partid și de stat îșl1 desfășoară 
activitatea ta mod corespunzător. Aceste lipsuri 
se reflecta în mod negativ -asupra rezultatelor 
activității șl de aceea trebuie să acționăm pentru 
impunerea fermă In practică a principiului muncii 
șl conducerii colective ta tonte domeniile de acti
vitate. Trebuie, «ă-veghem, în același Jimp, ca 
aceasta să nu ducă la creșterea numărului de șe
dințe, la discuții Interminabile, la vorbărie fără 
rost. Munca colectivă presupune organizare, dlscl- ■ 
plină, aplicarea fermă, neabătuta a hotărîrllor 
adoptate. Este necesar să acordăm o atenție mal 
mare întăririi disciplinei de partid, creșterii răs
punderii comuniștilor, pornind de 1a considerentul 
că fîecnre activist, fiecare membru al partidului 
are îndatorirea să facă' totul pentru îndepIlniTea 
sarcinilor încredințate. Plnă la urmă, activistul de 
partid, comunistul trebuie Judecați nu după vorbe, 
ci după rezultatele muncii lor. Așa cum am mai 
spus, hotarîrile sînt obligatorii pentru toți mem
brii partidului șl nimănui nu i se poate permite 
Eă nu le îndeplinească. Dimpotrivă, cu cit un 
activist îndeplinește o muncă de mal mare răs
pundere, cu atlt el trebuie să acționeze mal ferm 
pentru îndeplinirea hotărîrllor, să vegheze mal 
hotărit pentru întărirea disciplinei comuniste.

Una din talurile Importante ale activității par
tidului, legea însăși a dezvoltării sale, ca șl a so
cietății socialiste In general, es'.e critica, și auto
critica. Vorbind despre aceasta nu pot să nu atrag 
atenția asuprii faptului că în unele locuri, pbr- 
nlndu-se dc la o serie de rezultata pozitive, pe 
care le avem, de altfel, în toate sectoarele, îșl face 
loc o atitudine de nutomuițumirc, se trece cu ușu
rință peste lipsuri .șl neajunsuri,- se ajunge ta di
minuarea spiritului critic șl mal cu seamă a spi
ritului autocritic. Aceasta tendință are, fără în
doială, urmări deosebit de negative asupra acti
vității organelor șl organizațiilor respective, pre
cum șl asupra creșterii cadrelor de partid. Iată 
de ce este necesar să yeghepri permanent" la ana
liza critică șl autocritică a muncii ta toate dome
niile de activitate ; atitudinea cțitică față de lin-
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nflrlî metalelor lor de muncȘ. Pentru totenslfi- 
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masele de oameni al muncii, pentru cunoaș
terea' narii temeinică a realităților, este necesar să

Una din luturile importante ăia activității par
tidului, legea însăși a dezvoltării sale, ca șl a so
cietății socialiste în general, es'.e critica, și auto
critica. Vorbind despre aceasta nu pot să nu atrag 
atenția asupra faptului că în unele locuri, por- 
nlndu-se de la o serie de rezultate pozitive, pe 
care le avem, de altfel, In toate sectoarele, îșl face 
loc o atitudine de nutomuițumirc, se trece cu ușu
rință peste lipsuri șl neajunsuri,- se ajunge la di
minuarea spiritului critic șl mal cu seamă a spi
ritului autocritic. Această tendință are, fără în
doială, urmări deosebit de negative asupra acti
vității organelor și organizațiilor respective, pre
cum șl asupra creșterii cadrelor de partid. Iată 
de ce este necesar să yeghepi permanent" la ana
liza critică șl autocritică a mundl ta toate dome
niile de activitate ; atitudinea critică rțnță de Un
suri, dezvăluirea lor constituie nu o dovadă de 
sLfltaclunj^^r.o"exprgsic - -” **•«--

cdniuh.lștllo^l’.Atl'udhftși... vAtLu-tii uu— 
chita, curajoasă constituie, toiodafa, garanția hofa- 
rîril.de a ®e acțlojia cu răspundere pentru lichida
rea lipsurilor șl neajunsurilor, pentru realizarea 
hotărîrllor partidului și statului.

Am vorbit deja de o scrie de rezultata în dezvol
tarea democrației de partid. Consider totuși că me
rită să revin asupra acestei probleme, atrft- 
gtnd atenția asupra necesității creării condițiilor 
organizatorice șl politice -corespunzătoare pentru 
dezbaterea tot mal largă a problemelor de bază 
ale politicii noastre în întregul partid. Trebuie ta 
veghem la crearea atmosferei corespunzătoare 
pentru ca activiștii șl membrii de partid ' ta--și 
poată spune deschis părerea asupra tuturor pro
blemelor puse In discuție, să le analizeze temeinic, 
astfel jnclt hotarîrile adoptate să fie expresia gln- 
dlril colective a organelor de partid, a întregului 
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nostril partid. Dezvoltarea continuă a democrației 
de partid, participarea tot mal activă a comuniști
lor la elaborarea politicii interne șl externe con
stituie, pfnă la urmă, factorul hotăritor dc care 
depinde îndeplinirea cu succes de către partid n 
rolului său de forță politică conducătoare a so
cietății noastre socialiste, factorul botăritor pen
tru In iărirea legăturilor partidului cu masele largi 
populare, pentru unirea tateegulul popor in jurul 
partidului, pentru dezvoltarea generală a demo
crației soctallste ta România. (Vii aplauze).

Stimați tovarăși,

Vorbind de îmbunătățirea activității orgni>eior 
șl organizațiilor de partid, trebuie.să mă refer șl 
la munca secțiilor Comitetului Centrai, precum și 
a Secretariatului Comitetului Central al partidului, 
care ore misiunea de a asigura îndrumarea acti
vității organizatorice, controlul îndeplinirii hoiă- 
rirllor, îmbunătățirea politicii de cadre a comite
telor Județene de partid, ^ridicarea nivelului în
tregii nctlvllățl politice și ideologice a partidului. 
Șl in această privință, cu toate rezultatele pozitive 
obținute, trebuie spus că mal avem mlilte de fă
cut pentru a ne putea declara satlsfâcuțl. Fără În
doială că multe din neajunsurile șl lipsurile ta 
rare m-am referit anterior se datorase șl taptu- ■ 
lui că secțiile și Secretariatul Comitetului Central 
nu au asigurat îndrumarea șl controlul corespun
zătoare în toate sectoarele de activitate. Este nece
sar să fie, mal temeinic studiate problemele, să 
fie lichidat spiritul de Improvizație .care se mai 
manifestă cîteodată și, fa primul rind, să se asi
gure un ajutor mal concret comitetelor Județene 
de partid în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, 
în acest scop se Impune să se apeleze mal mult 
la com is li le Comitetului Central, rare pot consti
tui un ajutor de preț ta studierea șl elaborarea ho-' 
târîrilor șl măsurilor de. partid. în ce privește Co
mitetul Executiv și Prezidiul Permanent, putem 
spune că acestea îșl desfășoară activitatea ta con
diții corespunzătoare, deși vor mal trebui aduse 
unele îmbunătățiri ta sensul degrevării lor, pre
cum șl a Secretariatului, de problemele de mal 
mică importanță care trebuie ’ rezolvate în mod 
operativ. în felul acesta ele se vor putea concentra 
mal mult pentru abordarea mai aprofundată 
a problemelor esențiale ale conducerii de partid 
șl de stat Refcrlndu-mă la Comitetul Central, se 
poate spune că de Ia Congresul al X-lea el .a 
desfășurat o activitate, intensă, o dezbătut pro
bleme de Importanță primordială pentru dezvol
tarea societății noastre socialiste, îndcpltntadu-șl 
ta bune condiții misiunea înra'edtațată de partid.

Din cele arătate reiese cu toată claritatea că 
Comitetul Central, organele șl organizațiile de 

. partid, întregul partid au acționat cu fermitate 
pentru înfăptuirea hotărfrilor Congresului al 
X-lea. De aceea, propun Conferinței Naționale a 
■partidului să aprobe activitatea desfășurată do 
Comitatul Centrai, de organele sale, de toate or
ganele șl organizațiile de partid, trasînd, totodată. 
Comitetului Central sarcina do a continua neabă
tut traducerea în viață a orientării stabilite de 
Congresul al X-lea privind întărirea forței șl uni
tății partidului, creșterea rolului său condu
cător ta toate domeniile de activitate. (Aplauze 
puternice);

Aș propune Conferinței Naționale să reflecteze 
dacă nu ar fi bine ca la această Conferință să 
aducem o oarecare Îmbunătățire componenței 
Comitetului Central prin atragerea a 20—30 de 
activiști de partid care lucrează nemijlocit în pro
ducție șl a imul număr mal mare de femei. 
CV11 aplauze)'. Este necesar să se acorde ta con
tinuare atenție sporită bunel organizări a. muncii 
de partid, întăririi controlului, perfecționării con
ducerii diferitelor sectoare de activitate, reparti
zării corespunzătoare â cadrelor , în raport cu cu
noștințele și .capacitatea lorâfsAoesjea'.șfat .condțjjț 
determinante pentru Înfăptuirea cu succes â lfaîei' 
generale a partidului Vor? trebui, de aspmenea, « 
aduse unele îmbunătățiri Statutului partidului, 
preciztadutse mal clor principiile de.promovare a 
activiștilor de partid, a cadrelor, ta sensul hotă- 
rîrllor Comitetului Central din 1971.’ ■'*<

Trebuie să avem permanent în vedere că sar
cinile tot mai complexe ale construcției socialiste 
cer cunoștințe muitltaterale, spirit organizatoric, 
cutezanță șl perseverență, devotament nemărginit 
față de partid, față de popor, față decauza socia
lismului șl comunismului. Tocmai pornind de la 
aceste, criterii, partidul nostru pune ta centrul 
activității salo ridicarea nivelului politico-ideolo
gic al activului, al tuturor comuniștilor. Totodată, 
este necesară intensificarea activității de educa
ție socialistă a oamenilor muneli, de afirmare fa 
viață a principiilor eticii șl echității socialiste.

1 Activitatea ideologiCo-educativă, 
dezvoltarea conștiinței socialiste 

a tuturor oamenilor muncii- .. ........ . i.. .. .... .

Stimați tovarăși,

îmbunătățirea activității Ideologice și educative 
trebuie ta constituie preocuparea permanentă a 
organizațiilor șl organelor de partid, care au dato
ria ta asigure folosirea judicioasă a tuturor mij
loacelor de care dispune societatea noastră pentru 
ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii. 
Inceptad cu școala — factorul hotaritor al educa
ției — șl terminlnd cu mijloacele moderne de 'in
formare — radioul, televiziunea, presa — totul 
trebuie subordonat înfăptuirii sarcinilor trasate 
de plenara. Comitetului Central din noiembrie'. Do 
asemenea, organizările de masă șl obștești, ' sin
dicatele, Uniunea Tineretului Comunist, uniuni
le de creatori trebuie să acorde o atenție mai 
mare activității educative. Frontul Unității Socia
liste va trebui să acționeze pentru unirea efortu
rilor tuturor acestor organizații, pentru coordona-

rea activității lor consacrată, formării conștiinței 
socialiste a întregului popor. Este de la sine înțeles 
că întreaga activitate ideologleă-educatlvă trebuie 
să se desfășoare permanent sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid. Oriunde trăiesc 
șl' muncesc, comuniștii trebuie să militeze activ 
pentru afirmarea în viață a concepției, filozofice a 
partidului nostru, a principiilor eticii comuniste.

Este necesar să acordăm o mal mare atenție 
activității teoretice. în acest sens, se Impune, ca 
Academia de Științe Sociale să-și îmbunătățească 
activitatea, partlcipînd mai activ, așa cum s-a in
dicat Irită do la înființarea ei, ta întreaga activita
te ldebloglcă-educatlvă. Cbnslder necesar ca lu
crătorii pe tărimul ideologic să participe mal in
tens ta activitatea practică în diferite sectoare do 
muncă. în mod deosebit se Impune îmbunătățirea 
activității de cercetare în domeniul științelor 
nomice șl al șUtațel conducerii.

eca-
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3. Unele probleme teoretice 

ale ewtației României pe dnsmd 
socialismului și

partid a celor mal buni oameni al muncii din 
rindul naționalităților conlocuitoare șl promovarea 
lor consecventă în activul de partid șl de stat 
Consider oportun să atragem atenția asupra ne
cesității primirii în partid a celor mol buni 
membri al Uniunii Tineretului Comunist, pregă
tirii șl promovării unui număr mai mare de ac
tiviști de partid și de stat din rindul tineretului.

în domeniul muncii organizatorice apreciez că 
este necesar să acordăm o atenție sporita creșterii 
rolului fiecărei organizații de partid ta cadrul 
colectivului în care îșl desfășoară activitatea. Or
ganizațiile de partid trebuie să dezbată mal imcl- 
nic șl mol organizat problemele care preocigta 
unitatea economlco-soclaiă respectivă — , din do
meniul producției, eficienței economice, activității 
de cercetare șlilnțiflcă, promoytad cu curaj noul, 
cit șl din domeniul social, al condițiilor de muncă 
și viață, al nivelului politico-ideologic șl al con
științei comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. 
Organizațiile de partid trebuie să acorde o .atenție 
mai mare participării active a oamenilor muncii Ia 
activitatea organelor de conducere colectivă, în 
adunările generale ale întreprinderilor, în Întreaga 
viață soclal-politică. Este necesar să Îmbunătățim 
tn continuare activitatea comitetelor de partid din 
întreprinderi, precum și a comitetelor comunale șl 
orășenești. Acestea trebuie să conducă întreaga 
activitate din unitățile economice ș! terltorlal-nd- 
mlnlstratlve. în ce privește comitetele comunale șl 
orășenești, trebuie să aducem clarificările cores
punzătoare tn Statutul partidului.

Ținînd seama de rolul tot mal important și de 
sarcinile sporite1 încredințate comitetelor județene, 
de răspunderea mare ce le revine In întreaga acti
vitate ce se desfășoară pe teritoriile județelor, 
apar necesare întărirea acestora cu cadre cores
punzătoare, îmbunătățirea organizării și perfecțio-
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Am primit mal, multe întrebări în legătură 
unele teze teoretice șl propunerea de a aduce, 
cadrul Conferinței Naționale, o serie de lămuriri 
asupra acestora. Unii tovarăși ar dori astfel să 
se lămurească mal pe larg ce trebuie să înțele
gem prin societatea socialistă multilateral dezvol
tată, La Congresul al X-lca ți la a 50-a, anives-sare, 
a partidului și cu alte ocazii am expus unele con-' 
slderații asupra acestei teze. Definind obiectivul 
fundamental, strategia partidului nostru , pentru 
următorii 15—20 de nnl prin făurirea societății 
socialiste «multilateral dezvoltate, am avut ta ve
dere următoarele :

în România, socialismul a învins pentru tot
deauna, a fost realizată economia socialista uni
tară. Acerțsta nu înseamnă însă înfăptuirea ple
nară a socialismului. In fața partidului, a po
porului se pune sarcina de a realiza dezvoltarea 
continuă a societății, astfel îndt să se asigura 
aplicarea, dta plin a prtaciphtor soctallste. A- 
coasta presupune, în primul rind, asigurarea unul 
progres puternic al forțelor ide producție prin 
dezvoltarea fa ritm înalt a industriei, agriculturi! 
șl cetorialte ramuri economice, pe baza celor mal 
no! cuceriri ale’ științe! și tehnicii contemporane. 
Totodată, este necesară repartizarea corespunză
toare a foitelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, pentru crearea condițiilor fa vederea dez
voltării armonioase a țării și apropierii treptate 
a satului de oraș.

Dezvoltarea forțelor de producție, a produc
ției de bunuri materiale constituie, fără îndoială, 
factorul determinant al progresului societății — 
dar, totuși, reprezintă numai o latură a socialis
mului. De aceea, este necesar să se acționeze in 
mod organizat pentru perfecționarea noilor relații, 
de producție,'’ aslgurindu-sc o concordanță cit 
mai deplină între forțele de producție și relațiile 
de producție șl, ca urmare, dezvoltarea armo
nioasă a societății socialiste.

Un obiectiv central al partidului nostru este 
ca, pe baza puternicei' baze tehnico-materialc pe 
care o făurim, să asigurăm creșterea în conttauara 
a nivelului de trai material'șl spiritual al-între
gului popor, realizarea deplină a principiului so
cialist „de la flecare după capacitate, fiecăruia 
SțsaSS&iWW' 

“ în același timp, pornind de la faptul^că socla- 
lismul nu se poate construi decît pe bâza celor 
mai noi cuceriri ale științei, tehnicii șl culturii, 
avem în vedere asigurarea unei puternice dez
voltări a Jnvățămtatulul, științei și culturii, ridi
carea gradului general de cunoaștere ol întregu
lui popor — factor hotărî tor al progresului mul
tilateral al patriei noastre socialiste.

Este necesar, de asemenea, să acționăm con
tinuu pentru perfecționarea' conducerii planificate 
a activității cccmdmico-soc'ole, a întregi! societăți, 

■ pentru crearea cadrului organizatoric cel mol co
respunzător pentru participarea efectivă a ma
selor largi populare la conducerea societății — 
reallzlnd astfel tot mai deplin principiul socialist 
al făuririi de către popor a propriei sale istorii. 
Lărgirea continuă a democrației socialiste consti
tuie un factor primordial pentru manifestarea ple
nară a personalității umane, pentru omogenizarea 
societății șl afirmarea ta viață a principiilor co
munista.

Totodată, este Imperios necesară desfășurarea 
unei ample munci educative de înarmare a oame
nilor muncii cu concepția materlalist-dialectlcă șl 
Istorică, de formare a conștiinței socialiste a în
tregului popor.

După cum se vede, deci, este vorba ca ta urmă
torii 15—20 ani să realizăm transformări revolu
ționare de importanță istorică în dezvoltarea for
țelor de producție, a relațiilor de producție, a de
mocrației socialiste, ta conștiința oamenilor. Dacă 
ani £1 spus că obiectivul de viitor ®to pur șl sim
plu dezvoltarea socialismului, nu am fi dat o orien
tare clară pentru activitatea partidului șl statu
lui ; aceasta s-ar fl putut înțelege ta sensul că 
este suficientă realizarea unei puternice dezvoltări 
economice a țării, ceea ce cred că nu corespun
de pe deplin obiectivului nostru fundamentat 

laterală a "societății, înflorirea tuturor laturilor
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spus, ar condamna România pentru o 
gă perioadă de timp fa stagnare șl, i 
ta rămtaere ta urmă. Formulfad drept obiectiv 
fundamental făurirea societății socialiste muîti- 
tatesral dezvoltate, pornim de ta, realități, de la 
faptul că România este tocă o țară in curs de 
dezvoltare. Ne prqpunem ca în următorii 15—20 
de ani să lichidăm această stare de lucruri, sâ 
ridicăm România ta un înalt nivel de dezvoltare 
a industriei, agriculturii, științei, culturii, să asi
gurăm creșterea substanțială a bunăstării po
porului. Luăm ca exemplu țările dezvoltate eco
nomic pentru a avea un termen de comparație, 
dar no! avem ta vedere realizarea unei economii 
avansate, pe baza celor mal noi cuceriri ale șllto- 
țel șl tehnicii, pentru făurirea comunismului.

Mol mulți tovarăși și-au exprimat dorința ca ta 
cadrul Conferinței Naționale să se precizeze mai 
btae clacă ta socialism pot exista contradicții și 
dacă acestea pot deveni antagoniste. Am mai vor
bit: despre aceasta. Trebuie să spun de ta în
ceput,. viața demonstrează cu putere că șl în so
cietatea socialistă continuă să existe contradicții 
și, să se nască chiar contradicții noi. Unele dihtee 
acestea pot deveni antagoniste și pot provoca 
mari greutăți pe drumul făuririi noii orinduirt 
sociale. Există contradicții între forțele de pro
ducție șl relațiile de producție înseși. Acestea au 
mai multe cauze. între acestea sînt și cele determi
nate de. menținerea unor anumite forane de pro
prietate partuculară asupra mijloacelor de pro
ducție, precum șl în comerț — ceea ce gene
rează tendința de îmbogățire. Apar, de aseme
nea, neconcortianțe între dezvoltarea Impetuoasă 
n forțelor de producție și relațiile de producție, și 
formele de organizare șl conduccsre a producției, 
.precum șl în relațiile dintre oameni. De aceea, ieste 
necesar ca permanent să ee studieze ’atent schim
bările ce s« produc ta societate și să se acționeze cu 
consecvență ta direcția perfecționării conduceți 
și planificării, creări! unei concordanțe cerbul 
depline faire forțele de producție șl retațllle' de 
producție. în altă ordine de idei, se pune proble
ma realizării unor raporturi juste intre, veniturile 
diferitelor categorii de oameni ai muncii, a unui 
raport, corespunzător între veniturile marj și rhicî, 
în splrțtaț dreptății.și,(echltâyi socialiste, îm'ple- 
dicî^jJU|ț'"li!*’_i‘'.................  " ” r_J ----- —W.r
altă poș!Bh!tâtea!.ae!,a,»vi.^za<,vtcu’.iu'1 ca urmare 
a însușirii muncii altora. Singura sursă de veni
turi trebuie ta fie munca proprie, utilă întregii 
societăți, De aceea, este necesar ta se combată cu 
toată hotărîrea orice formă de parnzțl-'sm soclul. 
Continuă ta existe, de asemenea, contradicții tintos 
oraș șl sat, între munca fizicii și munca intelec
tuală șl altele.

Problema se pune deci nu de a nega sau sub
aprecia existența contradicțiilor — de altfel, [ma- 
nlfestahea contradicțiilor, lupta între ele 
constituie șl în socialism o lege a dezvoltării so
ciale. Ceea ce se cere este ca, pornind de: la recu
noașterea existenței contradicțiilor, ta se treacă la 
studierea lor temeinică șl ta se acționeze ta mod 
conștient, țintadu-se seama de legile obiective ale 
dezvoltării sociale ta socialism, pentru ca aceste 
contradicții să. nu se amplifice, să nu devină' an
tagoniste, ta nu ducă la ciocniri violente. Rolul 
factorului conștient, al conduceri! de către partid, 
al «cavității statului socialist constă nu îri a 
închide ochii și a nega existența contradicțiilor, ci 
ta a recunoaște existența lor, a le înțelege, Ja le 
studia temeinic șl a gtal căile care ta ducă la 
atenuarea șl lichidarea lor, asigurîndu-se continuu 
timp liber pentru afirmarea noului, în toate do
meniile de activitate. în aceasta se exprimă, de 
altfel, rolul conducător al partidului ta societate 
— în construirea conștientă a noii orindulri so
ciale. (Aplauze puternice).

Mm mulțl tovarăși au rugat ta se aducă pre
cizări în legătură cu programul șl strategia ge
nerală a partidului. De altfel, încă la plenara Co
mitetului Central din 1071, unii tovarăși, au ridi
cat problema dacă nu ar fi bine să nc gtadim la 
elaborarea unul program al partidului. Aceasta 
este o problemă deosebit de Importantă și con
sider < “ 
Țelurile generale- <u>- (.u OIU. u.luu — ..u
propunem să făurim orindulrea comunistă. 'Este 
adevărat înta că această formulare generală nu 
răspunde pe deplin problemei ridicate; dim
potrivă, face necesare o serie de precizări. 
Obiectivul fundamental al partidului ta eta
pa istorică actuală, așa cum am arătat, este 
făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate. Am putea, deci, spune că acesta 
constituie .șl obiectivul strategic general al 
partidului nostru fa actuala etapă Istorică. Elabo
rarea prognozelor pe perioada 1970—1990—2000 
reflectă preocuparea pentru asigurarea mijloacelor 
corespunzătoare înfăptuirii obiectivului strategic. 
După cum am mal spus, avem în vedere toate la
turile activității econoinice-sociale, creșterea con
tinuă a bunăstării materiale și spirituale a între
gului popor. Se poale spune că prognozele vor 
reprezenta ta fapt o parte a programului general 
al Partidului Comunist Român. în planurile cinci
nale se vor prevedea obiective strategice limitate, 
ta vederea realizării pe etape a planului general 
strategie, iar ta cadrul planurilor anuale: se vor 
stabili de fapt obiectivele tactice, elemente ale 
planurilor strategice cincinale, ale strategic! ge
nerale a partidului. Se poate, deci, spune că prog
nozele, planurile cincinale și planurile anuale 
constituie un tot unitar ; ta cadrul tor, partidul 
statul, întregul popor acționează unitar, conștient 
în direcția înfăptuirii societății socialiste multila
teral dezvoltate, a creării condițiilor pentru trece
rea la comunism. Este adevărat fata că programul 
general al partidului trebuie ta se refere șl la ac
tivitatea Ideotoglcă-edueatlvă, la formarea con
științei socialiste a omului nou. să stabilească lo
cul partidului șl statului ta societate, modul de 
îmbinare a tuturor forțelor societății, toate trans
formările care trebuie să "se producă ca urmare a 
înfăptuirii strategici generale. în același timp, a- 
vtnd în vedere interdependența strtasă dintre sar
cinile naționale șl cele internaționale, necesitatea 
pirticipării tot mai active a României la diviziu
nea internațională a muncii, la colaborarea șl coo
perarea allt cu țările soctallste, cu țările .care au 
pășit pe calea dezvoltării Independente, cit șl cu 
toate celelalte state ale lumii, precum și necesita
tea participării active la afirmarea în lume a re
lațiilor noi între state — se impune ca șl politica
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tăriritor plenarei Comitetului Central din no
iembrie cere fermitate politică și Ideologi
că, unirea tuturor forțelor In direcția fău
ririi omului nou. Nu trebuie sâ uităm nici un 

partidului, Comitetul Central a desfășurat o nctl- moment că'mai. presus de orice se află omul ;
* :* iii fizt ib , , dezvoltarea' Iul multilaterală trebuie să stea in 

ținute o serie de succese Importante ta munca centrul tuturor preocupărilor partidului, nostru,

socialiste. în cadrul Conferinței Naționale ne.
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La baza întregii noastre activități Ideologlco- 
educallve așezăm materialismul dialectic șl isto
ric, atoibirultoarea învățătură marxist-lentnîstă. Și 
în acest domeniu, după Congresul al X-lea al 
partidului, Comitetul Central a desfășurat o acti
vitate multilaterală. Putem afirma că au fost bb- 
ț.s L.#;_   . «3-_-        r—JL a- j—. 1^.', 

Ideologlco-cducatlvă. Aceasta se reflectă în' pri
mul rind în avtatul șl spiritul de abnegație cu 
care întregul popor înfăptuiește politica Internă 
și externă a partidului. După cum se știe, ta a 
doua jumătate a anului 1971 s-au dezbătut pe larg 
In- întregul partid, de fapt cu întregul popor, pro
blemele activității Ideologiee-educative. Se poate

trebuie să fie țelul suprem-al societății noastre N°1 ne propunem să oslgurăm o dezvoltare multi- 
soclullste. în cadrul Conferinței Naționale ne. ]-*—’* - 
preocupăm Intens de creșterea bogăției națlona- vieții sociale, atiț a economiei cit și a științei și
le, dar nu trebuie să uităm-că cea mai mare bo- culturii, perfecționarea conducerii, formarea omu-

’ gățle o reprezintă omul; el este făuritorul, tutu-*1} 
ror bunurilor materiale șl spirituale, de el depin
de înaintarea cu succes a patriei noastre pe calea 

spune că niciodată nu a avut Joc ta partid o societății comuniste. (Aplauze puternice, îndeJun- 
asemenea discuție cu participarea a milioane șl gate).

" " ' ■ • ■ O sarcină de primă importanță a partidului
nostru este înarmarea, poporului cu ’. concepția 
științifică despre vtață a clasei muncitoare — ma
terialismul dlolectlc șVistoric, cu știința șl cultura, 
cea mai avansată. Trebuie să acționăm pentru a 

_ _ făuri un om cu cunoștințe multilaterale, capabil să
ale acestui înțeleagă, să interpreteze și să folosească Just

zMițxUii legile obiective ale dezvoltării sociale în flecare
etapă a evoluției sbcietățil, să acționeze cu fermi
tate pentru transformarea,revoluționarii a lumii. 
Făurind un asemenea, om, inarmind astfel, po
porul, putem fl siguri de înfăptuirea cu succes a 
mărețului1 program elaborat de partid, putem 
avea garanția că poporul român va făuri comu
nismul, că națiunea-noastră va avea uri viitor 
glorios. (Aplauze pulernice). .

Tinted seama de aresta considerente, propun 
Conferinței Naționale .să^și IrisușeMcă programul t . . . . „ . .. 
iembrle 1971, devenind astfel programul Confe
rinței Naționale a partidului. (Aplauze pulernice).

Așa cum am menționat șl la plenara din 1971,. 
dezvoltarea continuă a societății' noastre face ne
cesar'să elaborăm mal amănunțit o serie de 
norme și criterii de bază ale eticii și echități! so
cialiste. Aeeste norme vor trebui să devină parte 
integrantă a Statutului șl programului partidului 
comunist, un instrument puternic tn educarea 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, șl, în 
primul rind, a tinerei generații 'Cristalizarea lor 
va trebui să ajute la înțelegerea mal clară a 
principiilor comuniste șl, rnoi ales, la aplicarea 
acestora în întreaga viață socială, Jn existența 
fiecărui cetățean. Propun ca aceste norme să fie 
adoptate de Conferința Națională și supuse apoi 
unei largi dezbateri în partid, de către oamenii 
muncii, urmînd să fie prezentate spre aprobare 
celui de-al XI-lea Congres al partidului nostru.
(Aplauze

milioane de oameni nl munciL |Pe ,baza dezbate
rilor publice desfâșurnie In societatea noasiră timp 
de aproape patru luni, plenara Comitetului Cen
tral din 3—5 noiembrie a aprobat un vast pro
gram de perfecționare, șl amplificare a activității 
ideologice și de educație socialistă. Vff sfat 
cunoscute principiile ■ directoare 
program, hotarîrile luate de Cbmltetul Cen
tral șl de aceea nu mă voi referi pe larg ta 
ele. Emanație colectivă a partidului, a milioane
lor de oameni ai muncii, programul nostru ideo
logic se bucurii'de aprobarea deplină â partidu
lui, a poporului, care U consideră chezășia afirmă
rii în viața națiunii noastre socialiste a celei moi 
înaintate concepții despre lume. Deși nu au tre
cut decît opt luni de la plenara din noiembrie, 
ta întreaga țară.se desfășoară o activitate mul
tilaterală, cu bune rezultate, ta domeniul Ideo
logiei șl al educației soctallsie. De fapt,- progra
mul adoptat de plenara din noiembrie 1071 de
pășește cadrul activității Ideologico-educatlye; 
pornind de fa, ridicarea nivelului polltțc-ldeologlc 
al conștiinței socialiste a maselor, el stabilește 
căile pentru afirmarea hotărîta șl consecventă ta 
societate a principiilor de viață comuniste. De a- 
ceea se poate spune că el constituie parte inte
grantă a programului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului privind făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în patria noastră 
Sarcinile stabilite ta domeniul activității Ideoto- 
glco-educative deschid perspective minunate pen
tru afirmarea personalității umane, pentru dez
voltarea umanismului șl ‘ democrației socialiste. în 
centrul lor se află omul, făurirea omului înain
tat, înarmat cu cele mai no! cuceriri ale științei 
și culturii, a omului societății celei mai drepte și 
umane — societatea socialistă multilateral dez- 
voltatăr șocletatea comunistă. (Aplauze pu(er- 
olce). Iată de ce realizarea fa viață a ho-

lui nou, promovarea eticii șl echității socialiste. 
De aceea, considerăm pe' deplin corespunzătoare 
etapei Istorice actuaie formularea ca obiectiv fun
damental al partidului — făurirea societății so
cialiste’ multilateral dezvoltate. Aceasta dă o 
orientare precisă activității partidului, muncii în
tregului nostru popor. (VIL aplauze).

Unii tovarăși nu întrebat dacă nu există o con
tradicție între faptul că In țara noastră a fost 
construită economia socialista unitară, între fap
tul că poporul nostru a trecut la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate șl aprecie
rea că România continuă*să fie o țară in curs de 
dezvoltare. Trebuie să șpun că între ce am rea
lizat și ceea ce ne propunem ta realizăm nu nu
mai că nu există nici o contradicție, dar' tocmai 
aceasta arată, piriă’ la urmă, că statem o 
țară în curs de dezvoltare. -Se știe
afund cfad România a trecut la _.____
rea Socialismului .era o țară slab dezvol-

că 
_ JHHJHHMMHHML.- _ , construi

rea socialismului era o țară slab dezvol
tată. Am obținut succese remarcabile, In toate do
meniile de activitate, am lichidat situația slabei 
dezvoltări pe care am moștenlt-o, am construit o 

- • economie socialistă-unitară.. dar aceasta nu In-
adoptat de plenara Comitetului Central din no- seamnă că România a lichidat decalajul ce-ozma!
lembrle 1971, devenind astfel programul Confe- desparte de țările dezvoltate din punct de vedere

economic. Este adevărat, din punct do vedere al 
orinduirli sociale slntem in rindul țărilor celor 
mai avansate, dar continuăm încă să fim cu mult 
în urmă din punct de vedere al dezvoltării eco
nomice. Am prezentat la început situația venitului 
nostru național, raportul dintre forța de muncă 
din .industrie și agricultură si țjeltalțl factori de 
care trebuie ținut seama în aprecierea nivelului 
de dezvoltare al unei țări. Deci, aprecierea că 
România este o țară în curs de dezvoltare este o 
realitate de care trebuie să ținem scama In trasa
rea obiectivelor noastre viitoare. A considera su
ficient faptul că am lichidat clasele exploatnton- 
re, ri am făurit o economie socialistă unitară șl 
relații socialiste de producție, fără a ne preocupa 
de nivelul dezvoltări! forțelor do producție ale in
dustriei. agriculturii, științei, culturi! ar fi o 
șeală de neiertat; aceasta ar putea să 
termine încetinirea , ritmului dezvoltării 
ill noastre, ceea ce, așa cura amputernice). i!

gre
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mal

că este -bine să ne oprim asum-a-'e5.y- 
e generale- tile partidului sînt dare — ne

(Continuare in pag. a Vlll-a)
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bl ,și alții. Muncind șl trăind (împreună 
mai multe secole pe aceste meleaguri, 

alte naționalități - 

tina că^tâț ce s-a fâta?-S

ș puternice, Îndelungate). 
Partidul Comunist. Român a 

neîmpăcata împotriva politicii de . n ■ , l, - . ti ' ■/''

Desigur, la baza acestor relații trebuie sft sică 
m. _,„m ... despre junje--

, atotbiruitoare.! 
numai aflrma- 
sufldentă pen-

Pomlnd de ta aceste considerente,' Partidul 
Comunist Român apreciază câ este de datoria sa

liste române ; aceasta nu numai că nu vine In 
" imul proletar cl, ■ 

trăsăturile esențiale,

■are, Partidul Cpmunls^ Rojnân a 
îsecvcnță Bpentru “"rezolvarea i'proble

;t-Iehinlste. Am pus șl punem in centrul

Â

dependent
Li?-, ,xi w.)pl4wl^.iawv ,v

Pornind de ta faptul că România este un stat

locul to
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externă să-și găsească reflectarea în documentul 
programatic al partidului. De aceea, consider nece
sar sâ ne glndim la elaborarea programului parii-

du lui, care să constituie Carta de bază a făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate șl a co
munismului In România. (Aplauze puternice, pre
lungite). Prbpun • Conferinței Naționale să holă- 
rască trecerea la elaborarea programului Partidu-

lui Comunist Român, să desemneze comisia cane &ă 
elabâreze proiectul 'acestui program, urrntnd ca el 
să fie supus dezbaterii întregului partid, a întregu
lui popor și prezentat spre adoptare celui, de-al 
XI-lea Congres al partidului. (Aplauze puternice).

DEZWWMEA NAȚIUNII SOCIALISTE 
roum wwmmA momEMmwă 

A PARTIDULUI NOSTRU
Mal mulțl tovarăși au cerut, de asemenea, să 

aducem unele precizări privitor la politica națio
nală a partidului, la problema dezvoltării națiunii 
socialista.

După cum se știe, politica națională a Parti
dului Comunist Român, Iwizată pe învățătura 
marxlst-lenlnista, s-a . dovedit pe deplin justă. 
Aceasta se reflecta în asigurarea deplinei egalități 
în"drepțurl intre toți cetățenii-patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate. Concluziile Congreselor 
ai IX-lea șl al X-lea, precum și concJuz'.lle infft- 
lișnt» tn'-;o serie de expuneri făcute în fața con- 

■ . penilor muncii de ■'naționalitate ma-
/ermonă îș! păstrează. întreaga valabl.ll- 

«. l ider totuși necesară adoptarea de către 
> . Națională a unui document special cu

problema națională ‘și la dezvoltarea 
•lallste. Apariția unul asemenea docu- 

'• cu atlt mal utilă cu cit in ultima
■ ' « largi discuții despre rolul nnțiunli.

A ' la o critică împotriva națiuni! din mai 
■■ □fii.' Nu doresc sft mă opresc la atac'u-

«a Ideologilor imperialismului, nici la 
. wmopollte, deoarece acestea oglindesc 

: urilor imperialiste de dominație mon- 
■ i'aceste cercuri, întărirea statelor na

tale o piedică în realizarea scopurilor 
lelnțeies Insă crltlcile Împotriva lin
tea unor cercuri progresiste și chiar 

• sta.
tațlunea ar fi o noțiune depășita 15- 
polltlca de unitate națională și de 
ațiunil, mal cu seamă in condițiile 
mulul, or fi chiar o politica greșită, 
■ manifestare de îngustime națlona- 

n.flnn.ă chiar că această politică ar 
iționaJlsniulul socialist. Iată de ce 
revenim încă o dată asupra acestei 
punem din nou punctul de vedere al 
unlst Român privitor In rolul na- 
e pentru dezvoltorea națiunii 50- 

lege mal bine cum trebuie abor- 
lema națională, rolul noțiunii so- 
jclivele el, trebuie să pornim de ’ 
î marxlst-leninlstă, întemeiata pe 

..... . .„..st-dialectlcă șl Istorică ia dezvol-
taru’socîot&țil, după care națiunea este rezultatul 
unul complex proces istoric cu caracter progre
sist Națiunea a apărut, după cum se știe. Intr-o 
epocă de înflorire, do dezvoltare a.societății ome
nești, constituind la rindul său, un factor" puternic de progres și civilizație Înjîffliil^' M ; .' ' '

După cum se^pbăte’ cbriștata'-ușor din-nnalîza 
realităților existenteJ-pe1 diferite"'con'flhenfe file lu
mii, procesul formării statelor naționale, al na
țiunilor, este departe de a fi terminat în une
le zone se poate spune că acest proces se află abia 
In’ prima sa fază. Chiar în țările dezvoltate, ta 
care națiunea are un lung trecut Istoric,- se poate 
constata că sentimentul ‘ național, apărarea Inde
pendenței șl suveranități! naționale constituie fac
tori primordiali pe calea transformărilor democra
tice, revoluționare, a progresului social.

Analiza, po baza" materialismului dialectic și 
Istoric, a evoluției istorie! atestă fără putință de 
tăgadă că sentimentele naționale și dorința de 
formare a națiunilor.s-au păstrat șl s-au dezvolta: 
cu putere, în duela asupririi șl dominație! străine. 
Nici chiar perpetuarea jugului străin timp de 
sute și sute de ani — șl exemple de acest fel ofe
ră șl istoria popoarelor dlh Balcani, unde domina
ția imperiului 'otoman a durat mai mult de 50fl 
de ani — nu a schimbat caracteristicile naționale 
ale unul "popor, nu a putut împiedica accentuarea 
procesului de formare a statelor naționale, afirma
rea de sine stalătoaire a națiunilor. Aerat lucra poa
te fi constatat șl în Africa, Asia, America Latină, 
unde lupta pentru eliberare națională, pentru for
marea statelor naționale, pentru realizarea unității 
naționale șl afirmarea Independenței popoa
relor cunoaște o amploare fără precedent. De 
aceea noi considerăm că procesul de ■for
mare a statelor naționale, de realizare a uni
tății naționale țonltauă să reprezinte o cerință

’ n'tal pofcu o importanta parte a lumii, că 
; I;k : \ falie internaționale de astăzi lupta lm-.
p.... nației străine, pentru realizarea uni- 

este o parte integrantă a luptei gene
re ? imp Priva imperialismului, a coloniaiLwnulu! șl

■ nulul. (Vii aplauze). Pprnind.de ta 
■ r.'ricm că trobulc să acționăm cu toată

. f. . ..mitra sprijinirea luptei de eliberare 
șl formare a statelor naționale unitare, 

' .uitarea națiunilor și realizarea unor
: . d?. c. plină egalitate între ele.

; i privește problema națiuni! ta condițiile 
. , trebuie spus că victoria noii' orin- 

a c hls calea pentru realizarea unei ade- 
un?. 41 naționale, pentru întărirea șl dez- 

. . pe oaze noi a națiunii. Ellberîndu-se pe 
: - ju;,ul asupririi de clasă, clasa muncitoare a

tnentul întregii națiuni, șl-a asumat 
• ■ . .r. pentru dezvoltarea, pe baze noi, supe-

. . • r. v.r?ățll naționale, pentru înflorirea națlu-
Afirmarea cu putere a carâcterisțlcf- 

. m. itale ale națiunii in condițiile făuririi 
•jCJetajii S’Hdaliste are loc paralel cu schimbarea 

resurtendb unora dintre aceste trăsături șl cu
■ T-.-îJi» țirtor' trăsături- noi care consolidează șl 

tai. rec — pe o bază nouă — națiunea socialistă. 
Am ta vedere, în primul rind, faptuTcă ta baza na
țiunii socialiste se află comurutatea de interese 1c-

■ gată de orindulrca sortata nouă, întemeiata pd pro
prietatea socialista asupra, mijloacelor de producție. 
Totodată, în condițiile socialismului asistăm ta for
marea unei concepții unice despre lume șl viață 
bazata pe materialismul dialectic șl istoric. Are loc, 
d« asemenea, formarea unei științe șl culturi noi, 
sa cristalizează o etică nouă, Înaintată, care con
tribuie la formarea unui om nou- — omul socie- 

' lății socialiste și comuniste. în societatea socialista 
se desfășoară procesul apropierii dintre oraș și sat, 
dispariției treptate a claselor șl omogenizarea so- 
cfetațU, ștergerii treptate a deosebirilor fundamen
tale dintre munca fizică și munca Intelectuală. 

Apariția unor trăsături noi ale națiunii nu 
duce însă la dispariția el, ci, dimpotrivă, o con
solidează, creează condiții pentru ridicarea ei pe 
o treaptă nouă^ calitativ superioară. Se formează, 
s-ar putea spune, un nou tip de națiune, Incom
parabil mai puternică șl mai omogenă declt na
țiunea burgheză — națiunea socialistă. In care 
se realizează o, concordanță tot mai deplină în
tre forțele și relațiile de producție, o unitate tot 
mai profundă intre toți oamenii muncrL (Aplauze 
puternice).

Desigur, că este necesar să avem permanent 
în vedere că aro loc un proces legic de apropi
ere între națiuni pe baza colaborării egale șl li
ber consimțite, că intr-o anumită etapă n dez
voltării societății, probabil în-epoca comunis
mului deplin, se vn ajunge la dispariția unor 
deosebiri esențiaie Intre națiuni, so va înfăptui

din pri 
-rtabupțhtr 

dința Cs 
dlalâ ; ițeri 
îtanola cor

Ștat d 
i.uijii dhi | 

, aaarx:.jt''CT 
'. După u.i 
tariccsw;
(j.i’S’ojtarv 
lăurtril corist 
ar rcprf'Zen1 
15. Cltecdatl 
? ini
este aecvSir. 
probtewe.b:
Ror-teul
;,.'u.Fiîj și
< l.-.lr.f

Fâo’.rt 
d'b.S. tei-

■i.,: te

SClNTEIA — joi 20 iulie 1972

o conlucrare Intimă, multilaterală Intre, ele. Toc
mai avind in „vedere aceasta perspectivă Istorică, 
se Impune să acordăm cea mal mare atenție în
floririi națiunilor, afirmării unor relații do cola
borare pa bază de egalitate între ele. . Procesul 
dialectic de apropiere Intre națiuni presupune a- 
firmarea lor puternică, precum și afirmarea princi
piilor noi de relații între ele. După părerea rriea, ■ 
slntem departe de a considera că națiunea șl-â în
cheiat menirea Istorică.

Analțza marxlst-lenlnlstă a relațiilor sociale 
contemporane nu poate duce declt 1a concluzia 
câ partidele revoluționare trebuie să facă totul 
pentru dezvoltarea șl afirmarea națiunilor. în ță
rile unde partidele comunista au devenit parti
de conducătoare, ele trebuie să fie exponentul 
cel mal fidel al intereselor naționale, să‘ acțione
ze pentru afirmarea cu putere a ■noilor trăsături 
ale națiunii, pentru înflorirea națiunii socialiste 
— ca bază, pentru un timp îndelungat, a dezvoltă
rii lumii socialiste — pentru conlucrarea egală in
tre toăte națiunile.

Pornind de la aceste considerente,' Partidul ... ,.v, „"..2
să tacă lotul pentru dezvoltarea națiunii socia
liste române ; aceasta nu numai că nu vine In 
contradicție cu internaționalismul proletar cl, 
dimpotrivă, constituie una din trăsăturile esențiale, 
fundamentale ale internaționalismului. Nu poți 
fi internaționalist dacă nu Iți iubești pro
pria națiune, dacă nu lupți pentru eliberarea 
ei, pentru făurirea națiunii noi, socialiste și co
muniste. (Vii șl puternice aplauze). Tot1 astfel, nu 
poți să fll un bun luptător pentru Interesele na
țiunii taie, dacă nu acționezi cu fermitate pent™ 
dezvoltarea’colaborării cu celelalte națiuni, pe baza 
deplinei egalități in drepturi ș! respettulul reci
proc. între-interesele naționale ș! internaționale nu 
numai că nu este nici o contradicție, ci; dimpotri
vă, există o deplină unitate dialectică. (Aplauze 
puternice). ‘

După cum am menționat în mai multe rindurl, 
In atxjrdarea problemei naționale- In România 
trebuie să pornim de la faptul că in decursul 
dezvoltării istorice pe teritoriul patriei noastre 
s-au așezat și alte naționalități — maghiari, ger
mani, slrbl ,și alții. Muncind șl trăind (împreună 
timp de mal multe secole pe aceste meleaguri, 
oamenii ...... ...  ‘
au învățat 
se prețulaȘcăE^ 
de-a lungul "secolelor po “meleagurile locuite de 
români șl de cetățeni de altă naționalitate este 
rezultatul muncii comune.

Dintoideauna, clasele exploatatoare, fără deo
sebire de naționalitate, au căutat să Învrăjbească 
oamenii muncii de diferite naționalități, .pentru 
a-t putea exploata mal bine, pentru a-șl; putea 
asigura dominația de clasă. Istoria mișcărilor so
ciale și naționale din ultimele secole oferă minu
nate exemple do înfrățire in lupta comună a mun
citorilor, țăranilor șl Intelectualilor, fără deosebire 
de naționalitate, împotriva asupririi feudale și 
burghezo-moșiereștl, pentru dreptate socială șl 
națională, pentru deplină egalitate Ih drepturi. 
Oamenii cei , mai înaintați din riadul români tor șl 
al naționalităților maghiară șl germană, al .celor
lalte naționalități au militat cu holărlre Împotri
va politicii de asuprire șl Învrăjbire-

- A revenit mișcării revoluționare șl apoi iPartl- 
dulul Comunist Român, rolul .de a ridica ta un 
nivel superior lupta comună a oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, împotriva claselor 
burghczo-moșlereșU, pentru dreptate naționhlă și 
socială. (Aplauze puternice, Îndelungate). 
Se știe că 
dus o luptă

Stimat! tovarăși.

asuprire națională promovate de clasele domi
nante în perioada dintre primul și cel de-al dollea 
război mondial, a militat pentru asigurarea de
plinei egalități In drepturi a cetățenilor de altă 
naționalitate, a realizat unirea în rindurl!© sale 
sau în cadrul organizațiilor democratice a crtor 
mal înaintați fii ai poporului român, șl al națio
nalităților conlocuitoare. Tocmai datorită acestei 
politici juste, marxlst-lenlnlste a Partidului Co
munist Român, s-a putut crea frontul de lupta 
comun împotriva fascismului,. împotriva podiUcii 
hitleriste de dezmembrare a României. Este cu
noscut câ în 1940, la chemarea Partidului Comu
nist Român, forjele progresiste, patriotice, atlt din 
rlndurile poporului roenân, dt șl ale maghiarilor, 
germanilor șl celortalta naționalități, s-au ridicat 
cu hotarire împotriva Dictatului de la Vlena de 
dezmembrare a României. Aceasta a constituit o 
expresie grăitoare a justeții politicii naționale 
marxlst-lenlnlste a partidului, nostru, a unității 
depline a tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră In lupta pentru dezvoltarea pe baze de
mocratice a patriei lor comune — România. ;(A- 
plauze îndelungate).

Lupta comună s-a dezvoltat apoi din plin în 
murea bătăile pentru scoaterea României din răz
boiul dus împotriva Uniunii Sovietice șl a celor
lalți alinți, pentru trecerea țării de partea forțe
lor antihitleriste, împotriva Germaniei fasciste, 
în înfăptuirea Insurecției armate naționale anti
fasciste, in războiul împotriva Germanie! .hitle
riste, in întreaga politică de transformare demo
cratică a țării, s-a ridicat pe o treaptă superioa
ră, unitatea dintre oamenii muncii români, ma
ghiari, germani, slrbl și de alte naționalități. Tn 
această luptă, șl pe baza Învățămintelor desprin
se-din experiența trecutului, oamenii muncii de 
diferite națlonalitațl din patria noastră au înțeles 
că trebuie să-și unească eforturile și să facă 
toafl pentru dezvoltarea democratică, socialista 
a României. (Vil aplauze).

în toi ce s-a 'Înfăptuit în țara' noastră în ani! 
construcției socialiste, In întreaga dezvoltare eco- 
nomlco-soctală a patriei, este Incorporată .munca 
românilor, maghiarilor, germanilor, a tuturor ce
tățenilor,' fără deosebire de naționalitate, care fău
resc pe pămîntul Românie! viitorul lor liber, in- 
depenclenrt — viitorul comunist (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Pornind de la faptul că România este un stat 
național unitar In care trăiesc șl naționalități con-

țara?'nbastâ';'' 'im spirftȘi‘'Ș principiilor*^ 
ma-xIst-lcTJntste. Am pus și punem în centrul 
preocupărilor asigurarea depfinel egalități ta 
drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate. Apreciind că pentru acyasta este 
necesară dezvoltarea Impetuoasă a .forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țârii, partidul și sta
lul nostru au acordat o atenție deosebită, Indus
trializării șl modernizării agriculturii, creării unei 
puternic© baze economice, științifice șl cul
turale , ta toate regiunile, participării

Comunist Bulgar și președinte al Consiliului de 
Stat, convorbirile cu tovarășul Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar — un moșneni important reprezen- 
tirid ta acest sens vizita delegației de partid șl gu
vernamentale a Republicii Populare Ungaro făcuta 
în România ta acest an cu prilejul semnării Trata
tului romărto-ungor ; de asemenea, un rol Impor
tant au avut vizita delegației Republicii Democra
te Germane, cu prilejul căreia 8-a semnat 
primul tratat dintre țări!e noastre, șl convor
birile cu primul secretar al C.C. al Partidului So
cialist Unit German, tovarășul Erich Honhecker, 
convorbirile cu - tovarășul Edward Glerek, pri
mul secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, și cu tovarășul Gustav Husak, secretar 
general al C.C,. al Partidului Comuntat din Ceho
slovacia. S-au intensificat schimburile de delegații 
șl vizitele reciproce de activiști de partid șl de stat, 
de reprezentanți ai oamenilor muncii din România 
șl celelalte țări socialiste. Toate acestea au con
tribuit la o mal bună cunoaștere reciprocă, la 
intensificarea schimburilaff de experiență ta con
strucția socialistă, 1a dezvoltarea prieteniei între 
partidele șl popoarele țărilor noastre. Relațiile 
dintre România și Iugoslavia au cunoscut o pu
ternică. dezvoltare ta toate domeniile. La aceasta 
au contribuit numeroasele întitairl avute cu tova
rășul ildafp Broz Tlto, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, președintele Republicii 
Socialiste ; Federative Iugoslavia. în acest cadru, 

■ merită de menționat, ca un eveniment de o deo
sebită importanță pentru relațiile dintre țările 
noastre, ca șl pe plan Internațional, festivitatea 
de intrare ta funcțiune a marelui Complex hidro
energetic și de navigație de la Porțile, de Fier. 

‘ în" această perioadă au cunoscut o evoluție’ ascen
dentă relațiile noastre de colaborare multilate
rală cu Republica Populară Albania.

O însemnătate deosebita au avut vizitele dele
gație! noastre de partid șl de stat în țările soda- 
liste din Asia. Vizita ta Republica Populară Chl- . 
neză a contribuit la dezvoltarea ta continuare ai 
relațiilor multilaterale româno-chlneze, care cuf 1 
ncfcc o evoluție mereu ascend cată ; b importanți' 
deosebită au avut întilntrile șl convorbirile cu to
varășul Mao Tzedun, președintele C.C. ol Partidului 
Comunist Chinez, cu tovarășul Clu En-lal, pre
mierul Consiliului de Stat, șl ceilalți conducători 
de'partid șl de stat chinezi. Vizita în Republica 
Populară Democrată Coreeană și convorbirile avu
te cu tovarășul Ki,m Ir-Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea șl- președin
tele Cabinetului de Miniștri din Coreea, șl ceilalți 
conducători coreeni au evidențiat noi posibilități 
de dezvoltare a relațiilor dintre partidele șl po
poarele noastre. De asemenea, vizita ta Republica 
Democrată Vietnam, a prilejuit întitairl șl discuții 
cu tovarășul Le Duan, prim-secretar al C.C. nl 
Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, cu alțl 
conducători de partid șl de stat vietnamezi, con
stituind o puternică manifestare a solidarității 
partidului șl statului nostru cu lupta dreapta a im- 
porulul vietnamez, un factor de întărire" conti
nuă a prieteniei și colaborării dintre Republica 
Socialista România șl Republica Democrata 
Vietnam. Vizita în Republica Populară Mongolă, 
convorbirile cu tovarășul X Tedenbal, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Popular Re
voluționar, Mongol, au evidențiat noi posibilități 
pentru dezvoltarea in continuare a relațiilor dintre 
partidele și popoarele noastre". Se poate deci spune 
că vizita, delegației noastre ta țările socialiste din ■ 
Asta este o expresie a relațiilor de prietenie șl co
laborare dintre partidele șl popoarele noastre, a 
dorinței lor de a dezvolta ta continuare raporturi 
de solidaritate șl, totodată, o contribuție la cauza 
socialismului, păcii și' colaborării Internaționale. 
(Aplauze puternice). Cunosc o dezvoltare con
tinuă retațlilo țării noastre cu Republica 
Cuba, îndeosebi ta domeniul economic și teh-

• • -r nlco-știlnțiflc, . se extinde colaborarea în alte?
-1 x'*''

turale în toate regiunile, participării ac-, 
live a tu taro- oamenilor munci 1 la ac
tivitatea productivă, asigurării condițiilor care Bă 
permită tuturor să beneficieze din plin de bine
facerile .socialismului. Noi considerăm că Indus
trializarea, dezvoltarea generală a forțelor de pro
ducție în toate județele șl zonele țării constituie 
premisa principală a deplinei egalități în drepltnd 
pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de na
ționalitate.

Nu aș putea să nu menționez că, în nnumlte . ...____ __
etape ale dezvoltării țării noastre, au fast comise fel, partidul nostru fșl va îndeplini în mod activ 
și unele greșeli. In primul rind, aș vrea să mă 
refer ta faptul că în perioada dintre primul șl 
cel de-al doilea război mondial, pe Ungă porițfa 
justă adoptata de partid împotriva măsurilor de

• asuprire națională, pentru apărarea intereselor na- 
țlpnalitaților conlocuitoare și cucerirea egalității

lor în drepturi, partidul a lansat șl unele lozinci 
greșite cu privire la dezlipirea de stalul român a 
unor teritorii. Aceste lozinci au adus mari daune 
unității forțelor democratice naționale șl 'însăși 
unității șt colaborării dintre oamenii muncii ro
mâni șL cel aparținînd altor naționalități. Ele au 
fost Infirmate pe deplin de viață și. printre’ altele, 
de faptul că, așa cum «m mal arătat, ta 1910 oa
menii muncii, toate forțele progresiste, fără deo
sebire de naționalitate, ș-au ridicat cu ho târî re 
împotriva Dictatului de la V!«na — de dezmem
brare a țârii.

Șl după eliberarea patriei noastre au fost adop
tate unele măsuri greșite. jAș vrea să citez în acest 
sens strămutarea populației de origine germană 
șl s Ir bă, exproprierea totală a terenurilor agrico
le deținute de germani șl,’ alte măsuri economico 
care au adus daune grave atît populației respec
tive, cît și Întregii economi! naționale, dar nwd 
cu seamă politicii noastre naționale ta general.

E adevărat că încă de mult au fost îndreptate toa
te-aceste'greșeli, s-a pus capăt cu hotărire acestor 
practici, acestor abateri de ta politică marxlsî- 
lqnlnlsiă a partidului nostru. Asîflz! putem spune 
cu justificată rnlndrle că printre rezultatele poli
ticii noastre generale se numără șl rezolvarea justă 
a probleme! naționale și, ca urinare, întărirea" uni
tăți! "întregului popor fa lupta, pentru socialism, 
pentru făurirea societății ■ socialiste multilateral 
dezvoltate in. România. (Aplauze puternice).

Și in viitor ya trebui să continuăm' cu consec
vență realizarea fa viață a politicii naționale ela
borate de Congresul al X-]ea al partidului, asl- 
gurind dezvoltarea proporțională a tortelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, veghind la respee- , 
tarea neabătută a prevederilor Constituției cu pri
vire la modul de rezolvare principială șl practică 
a problemei naționale. Sfat necesare dez
voltarea in continuare a culfarll, favățămfa- 
tului, ridicarea nlvdulul- de pregătire profe
sională șl șliințif:câ al tuturor oamenilor mun
cii, indiferent de naționalitate, pornind de 
la faptul că toți sînt cetățeni ai Republicii 
SoclalLste România, cu toate drepturile șl obliga
țiile prevăzute in Constituție ș! fa legile țăriL în 
același timp, se impune intensificarea muncii edu- 
•cative, de combatere a oricăror manifestări de 
naționalism șl șovinism, sub orice formă s-ar ma
nifesta acestea. Oamenii muncii din-România, fără 
deosebire de naționalitate, au aceleași Interese și 
năzuințe — făurirea unității întregului popor ta 
junii partidului în lupta’ pentru edificarea socie
tății socialiste multilaterai dezvoltate fa Româ
nia. (Vii și puternice aplauze). Nu trebuie să 
admitem nimănui să.diminueze unitatea frățească 
a tuturor cetățenilor patriei, noastre socialiste. (A- 
plauzc). Organele și organizațiile de partid au 
sarcina de a acționa cu toată consecventa 
șl. a intensifica activitatea în această di
recție. De" asemenea, un rol important re
vine consiliilor oamenilor muncii maghiari 
șl germhni, consiliilor oamenilor muncit de 
alte naționalități din diferite județe ale 
țării oare, sub condtscerea organelor șl or
ganizațiilor de partid, au datoria de a acționa 
cu toată forța pentru traducerea în viață a po
liticii naționale marxlst-lenlnlste a .partidului șl 
statului nostru, de a desfășura o largă muncă 
educativă fa spiritul frăției și solidarității, de 
întărire continuă a unității,’ tuturor oamenilor 
mimcll în făurirea orfnduWi noi, comuniste, fa 
patria noastră.

Avind ta vedere că In România exista naționa
lități conlocuitoare, este evident că ta condițiile 
dezvoltării națiunii socialiste se vor menține și 
păstra multă vreme și caracterele distincte ale 
naționalităților. Dar, totodată, trebuie să luăm 
ta considerare procesul Istoric de apropiere care are 
loc și care se va accentua și mai mult în viitor, 
în legătură cu aceasta trebuie să avem permanent 
ta vedere necesitatea de a acționa neabătut pentru 
asigurarea deplinei5 egâlită'tl, ta drepturi între 'toii "■ ntco-șuinjuic, ■se euaun.,, auanștani m 
_—_ănau<M__ii e! domenii- fde Tactl.vlțăte. Nu; aș ’pufea să .r...

^menționez ■•totodată -vizita’TeCentă" în România-
[ț și a delegației de partid și guvernamentale cubaneze, . 

condusă de tovarășul Fidel Costro, vizită care a 
dat expresie relațilfo- bune dintre partidele și ță
rile noastre, precum șl dorinței de a dezvolta șl 
mal mult raporturile dintre România și primul 
stat socialist din America Latină, Putem' afirma câ 
Republica Socialistă România are relații bune de 
prietenie, colaborare șl solidaritate internaționa
liștii cu toate țările socialiste, pășește ferm, îm
preună cu toate popoarele care făuresc noua orfa- 
dulre, pe drumul sortnlismulu.1 și comunismului. 
(Aplauze puternice).

întreaga activitate desfășurată pentru dezvol
tarea reia (iilor de colaborare cu țările socialiste 
se înscrie ta orientarea generală-a Congresului ai 
X-lea de a face totul pentru depășirea divergen
țelor existente intre țările socialiste, pentru întă
rirea colaborării și unității lor. Partidul Comu
nist Român, România socialistă au pornit șl por
nesc de-la considerentul că divergențele existente 
între țările soctaUste stat vremelnice, că ele pot 
și trebuie să .fie depășite. Desigur, statem con
știent! că moștenirile trecutului mențin unele con
tradicții sau premisele pentru apariția unor 
contradicții șl între țări socialiste; țfaînd insă 
seama de comunitatea orindulrll sortate, ci© con
cepția unică despre lume șl viață care ne călăuzeș
te, de faptul câ la putere în țările noastre stat 
partidele 'comuniste, noi apreciem că trebuie să 
acționăm cu toată fermitatea pentru ai aceste, 
contradicții, să nu se adîncească; să nu devină 
antagoniste, să nu ducă la încordare, ta deterio
rarea relațiilor de colaborare. Pornind de ta rec-i-^ 
noașterea dire-gcnțelor șl contradicțiilor existente; 
rolul partidelor comuniste este tocmai acela de 
a acționa In mod conștient pentru depășirea aces
tora, pentru dezvoltarea și întărirea cotabor&rii șî 
unității țărilor soctaUste. Aceasta corespunde atlt 
intereselor fiecărei țări socialiste In parte, cît și 
intereselor tuturor țărilor socialiste, ale forțelor 
revoluționare, antllmperiallste do pretutindeni, 
cauzei colaborării șl păcii ta lume.

Pornind de la aceste cerințe, considerăm că ar 
fi necesar să se ajungă la o mal bună precizare 
a principiilor și normelor care trebuie să guver
neze reiațiite dintre toate țările socialiste. Am 
în vedere, în primul 'rind, faptul că ta condițiile 
existenței a 14 țări socialiste șl ale trecerii fa 
perspectivă a noi state pe calea socialismului, 
proljlema relațiilor dintre aceste țări se pune in
tr-un mod nou ; este necesar să făurim asemenea 
rotații de tip nou, care să constituie prototipul 
relațiilor viitoare dintre toate statele lumii, 

concepția noastră filozofică unică 
materialismul dialectic șl Istoric, 
învățătură marxlst-lenlnlstă. Dar 
rea principiilor generale nu este__ ______
tru făurirea unor relații de tip nou. Este necesar 
să stabilim mol fa amănunt cum trebuie să ac
ționeze te principii, să depunem o Intensă ac
tivitate politică penti-u afirmarea lor fa viață fa 

domeniile de activitate, dintre toate statele 
socialiste.

In orindulrca capitaliștii relațiile dintre state 
s-au bazat pe forță, pe dominarea celui slab da 

■către cel puternic, pe Inegalitate și exploatare, 
pe asuprirea unui popor de către altul. Aceasta 
a constituit și constituie una dintre contradicțiile 
fundamentale ale lumii capitaliste. în opoziție cu 
această situație, relațiile dintre țările socialiste 
trebuie să lichideze cu desăvirșlre orice inegali
tăți șl asuprire națională, să se întemeieze pe de
plina egalitate fa drepturi, pe respectul reciproc al 
Independenței și suveranității naționale. Pornind 
de ta un principiu de bază ol marxism-lenlnlsmu- 
lul — Internaționalismul proletar — este necesar 
să se dezvolte solidaritatea și întrajutorarea fră
țească între, toate țările socialisto. Aceasta trebuia 
să se reflecte fa Intensificarea schimbului de ex
periență fa construcția noii orindulr! sociale. De
sigur, țirilnd seama de faptul că flecare partid 
construiește socialismul fa condiții istorice, eco
nomice șl sociale deosebite, elaborarea liniei ge
nerale, a formelor șl metodelor de edificare a so
cialismului este sarcina fundamentală a fiecărui 
partid comunist- Solidaritatea și colaborarea îre-

In vedere necesitatea de a acționa ru. ’ moihio pentru’ realizarea unȘ >,‘^,6gaifârlfîlbt'‘'ma 
militate *a societății, âtit' cui caracter social. . . . . . .
național, pe calea făuririi unei orinduiri unice, co- condusă de tovarășul Fidel Castro, vizită care a 
moniste. dat expresie relațiilor bune dintre partidele și ță-

fafăptulrea programului elaborat de Congresul
nl X-lea al partidului privind edificarea societății 
socialista multilateral dezvoltate, crearea condiți
ilor pentru trecerea la construirea comunismului 
cer tntârlrea continuă a frăției șl unității tuturor 
cetățenilor, unirea tuturor forțelor țării, partici
parea activă, conștientă a tataror oamenilor 
iriundi la făurirea' viitorului lor luminos.

Partidul Comunist Român, România socialistă 
vor acționa totodată cu energie șl fermitate pentru 
dezvoltarea raporturilor. între toate națiunile so
cialiste. Susținlnd formarea statelor naționale șl 
realizarea unității lor, vom acorda întregul nostru 
sprijin popoarelor care „nu pășit pe calea dezvol
tării independente, care luptă pentru apărarea șl 
consolidarea Independenței naționale, pentru dez
voltarea de sine stătătoare â națiunilor. în acest

‘ ■ /■ ___ ? _ ,
rolul de detașament revoluționar, anUtmpertalist, 
tși va aduce contribuția la lupta împotriva asupri
rii imperialiste, colonialiste șl ipeocolontaliste, pen
tru promovarea unor relații noi între toate națiu
nile lumii, pentru pace șl Colaborare Internațio
nală. (Aplauze puternice,

’ ' 1 ' ' ' ' •
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prieteniei, solidarității 
și colaborării multilaterale 
cu toate țările socialiste

Activitatea de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate se desfășoară In condiții 
internaționale tot mal complexe. Pornind de ta 
unitatea dialectică dintre sarcinile naționale și 
cele internaționale, trebuie să" avem permanent în 
vedere atlt condițiile interne, cit șl cele externe 
In elaborarea liniei politice generale a partidului 
și statului. Iată de ce este necesar sâ analizăm și 
în cadrul Conferinței, Naționale activitatea externă 
atlt a partidului cit și a statalul, principalele feno
mene și mutații ce s-au produs în viața mondială.

In cei trei an! care au’ trecut de la Congresul 
.al X-lea, Comitetul Central, Consiliul de Stat și 
guvernul au desfășurat o intensă activitate ex
ternă In lumina orientărilor stabilite de congres. 
Putem afirma că evenimentele internaționale, 
schimbările care s-au produs In raportul de forțe

' ! .. ■■ . ■ " " - ■ i -Ș ?’ ■’ ; ,2. ; r '
pe plan mondial confirmă pe depHn aprecierile 
Congresului al X-lca. ■

In această pCTloadă, România a participat.activ, 
la viața Internațională, la toate evenimentele Im
portante care au avut loc In lume, ă militat cu 
fermitate pentru o politică de colaborare Intre 
toate statele, pentru o pace trainică pe pâmlnt. 
O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării 
relațiilor cu toate țările socialiste. Intensificării 
colaborării cu toafo statele care au pornit pe calea 
dezvoltării Independente, precum și cu țările ca
pitaliste dezvoltate. In spiritul principiilor coexis
tenței pașnice. Republica Socialistă România în
treține relații diplomatice și consulare cu 10G stele 
șl dezvoltă schimburi economice și de cooperare 
cu 110 state ;■ înseși aceste date vorbesc despre 
amploarea activității desfășurate de partidul șl 
statul nostru pe plan InternationaL

Ca și In trecut. In centrul politicii externe a 
României a stai intensificarea relațiilor de prlete-

nle șl colaborare multilaterală cu toate țările so- 
dallste. In anii de după cel de-al X-lea Congres al 
partidului au fost reînnoite tratatele de prietenie, 
colaborare și asistență cu Uniunea Sovietică, Re- 
publica Populară Bulgaria, Republica Populară 
Polonă, Republica Populară Ungară șl a fost sem
nat primul Tratat de prieteni© cu Itepubllca De
mocrată. Germană- După cum se știe, în perioada 
dinaintea Congresului al X-lea a fost reînnoit Tra
tatul cu Republica Socialista Cehoslovacă. Toate a- 
ceste tratate asigură continuarea dezvoltării cola
borării dintre țările noastre în toate domeniile, 
constituie o contribuție activă la cauza soclaUsmu-’ 
lul, a colaborării și păciL între popoare. (Aplauze 
puternice).

Dogesc să menționez importanța întîlnlrilor pe 
linie de, partid și de stat, precum și amploarea 
deosebita a schimburilor economice, tehnlco-șlfin- 
țifice șl culturale, dezvoltarea cooperării în pro
ducție și intensificarea schimbului de experiență 
dintre țara noastră șl' Uniunea , Sovietică, 
în acest sens, un rol important l-au avut Iniilnirile 
șl convorbirile cu secretarul general ol C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Leonid 
Brejnev, cu președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem, Nikolai Podgomîl, șl vizita în România a 
delegației sovietice conduse de președintele Consi
liului de Miniștri. Alexel Kosfghln, cu prilejul sem
nării Tratatului de prietenie sorieto-român. De ase
menea, în dezvoltarea relațiilor dintre România și 
celelalte țări socialiste o însemnătate deosebită 
nu avut Inlflnlrilo șl convorbirile cu .tovarășul 
Todor Jlvkov, prlm-secretar al C.C. al Partidului (Continuare in pag. a IX-aJ
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bule să ducă ta dezvoltarea rnnl puternlcfi a 
schimburilor economice, 1a realizarea unei largi 
cooperări In producție, ta asigurarea unei baza 
puternice pentru dezvoltarea In ritm înalt a ecd-

blemetar respective. Sub nld un motiv nu teebuio

dăuneze relațiilor dintre partide șl state. Este deci torllle altor state și a bazelor militare străine,
—. .. ~. Inclusiv" de reducere a trupelor naționale ; este, uuua

de asemenea, necesar să se acționeze pentru a so două 
crea condiții corespunzătoare ca, pe măsura dez- nent 
voltărli încrederii și colaborării intre popoare, să

Enunterfad cîteva din normele ce Izvorăsc din Precizarea amănunțită a unor asemenea norme 
concepția mriterinllst-dialeciicâ, din Învățătura ar deschide călea înfăptuirii unor relații noi pa

marxlst-lenlnlsta cu privire la relațiile șl căile de continentul nostru, întăririi securității europene, 
întărire a colaborării șl unității țărilor socialiste care ar exercita o influență puternică, deosebit de 

.... _ favorabilă, asupra întregii vieți internaționale.
.iul precizării cit Vorbind de securitatea europeană, trebuie să

mal amănunțite a acestor norme de bază, făcînd avem permanent fa vedere că ea nu este lndrep- ,UU1HJW u,„uc nlJ.,ul;uU
r- — ~ —- totul ca ele să călăuzească permanent activitatea tată împotriva nici unul stat Dimpotrivă, aceasta Japonia. Doresc, de asemenea, să menționez dez- 

irinciplilc de fiecărei țări socialiste, reallzfad astfel ta viață ——....------ r, . ...r> ... „ > .
I.-,”.: • noul Hp de relații care să exercite o puternică 

atracție asupra tuturor popoarelor lumii. Acțlo- 
nlnd ta această direcție, vom asigura depășirea 
și lichidarea divergențelor, ne vom îndeplini, În
datorirea de partide revoluționare de avangardă, 
făurind In mod conștient nu numai noua orta
duire ta flecare țară, dar șl noul tip de relații 
între toate statele socialiste.

în acest spirit vor acționa în continuare Parti
dul Comunist Român, Republica Socialistă Româ
nia, cu convingerea că prin aceasta slujim atît 
interesele poporului nostru, cauza socialismului ta 
România, dt șl interesele tuturor, țărilor socialiste, 
cauza unității Tor, contribuim la triumful socialis
mului în lume, la întărirea colaborării Intre toate 
popoarele. (Aplauze puternice).

admis ca deosebirile de păreri, - divergențele să de reducere și retragere a trupelor aflate pe teri-

nccesar ca toate divergențele să fie soluționate.
numai și'numai, pe calea tratativelor, a consultă-

------... rilor, excluzînd orice forme de Ingerințe, acțlo-
nomle! fiecărei țări socialiste în parte, pentru hfadu-se cu toată consecvența pentru dezvoltarea
creșterea accelerată a torțelor de producție șl colaborării șl unității. (Vii aplauze). se treacă la lichidarea blocurilor militare opuse.
perfecționarea relațiilor de producție din flecare 
țară, pentru egalizarea nivelurilor de dezvoltare 
economică ale tuturor țărilor socialiste- A- 
cestn este un factor de prim ordin în dezvoltarea ____ __________ _
unității țărilor socialiste, în ' afirmarea socta- avem In vedere ca, do comun acord cu toate ță-
Usmului pe plan mondial. Rotațiile de solidaritate rile sodnllste, să acționăm fa scopul precizării cit
și întrajutorare reciprocă, bazate pe avantajul re- ""
ciproc, trebuie să excludă orice "amestec In trebu
rile interne ; acesta este unul din principiile de 
bază ale mnrxlsm-lenlnlsmului, un factor hoțărf- 
tor pentru întărirea colaborării șl unității țărilor 
socialiste.

O altă cerință a rotațiilor întemeiate pe princi
piile marxlst-leninlste o constituie îmbunătățirea 
informării' reciproce, intensificarea consultărilor 
și schimburilor de păreri în diferite domenii do 
activitate. Aceasta presupune, fără îndoială, obiec
tivitate șt corectitudine în Informarea opiniei pu
blice din fiecare țară asupra activității-de con
strucție socialistă șî a activității Internaționale 
desfășurate de celelalte țări. De asemenea, - este 
necesar ca fa legătură cu orice probleme fa care 
apar deosebiri de păreri să se acționeze prin con
sultări șl tratative pentru găsirea căilor de clari
ficare și soluționare, fa Interesul comun, a pro-
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Stimați tovarăși,
Așa cum am subliniat în repetate rinduri, ® 

atenție deosebită am acordat șl acordăm dezvol-. 
tării relațiilor cu țările care au pășit pe drumul 
afirmării Independente. Apreciem că relațiile cu 
acesta state au o mare însemnătate nu numai 
din punct de vedere economic, d șl politic, ele 
InsertIndu-se în cadrul politicii ’generale de luptă ’ 
pentru progresul economic și social al fiecărei 
țări, în cadrul luptei împotriva Imperialismului, 
colonialismului șl neocolanlallsmulul. în momentul 
de față România- întreține relații bune cu toate 
aceste state. Vlzltajpe care am efectuat-o în primă
vara acestui an în opt-țări din Africa, convorbirile 
avute cu conducătorii acestor state, acordurile șî 
înțelegerile realizate cu acest prilej în domeniul 
pplltlc, economic, tchnlco-ștltațiflc, cultural, al 
.dezvoltării colaborării cu partidele de guvernff- 
mtat șl alte organizații obștești din aceste țări 
au o importanță deosebită pentru evoluția rela
țiilor noastre viitoare, exprimă elocvent politica 
partidului nostru de dezvolin-c șl întărire a coo
perării multilaterale Cu aceste state. Aș dori să 
asigur toate aerște state, de la tribuna Confe
rinței Naționale, că România, partidul nostru vor 
face totul pentru a traduce în viață înțelegerile 
și acordurile stabilite," pentru promovarea și fa 
viitor a prieteniei și solidarității, dintre popoarele 
șl partidele țărilor noastoe, (ATI aplauze). Se poate 
spune că, In ultimii ani, relațiile de. colaborare 
dintre România și aproape totalitatea statelor afri
cane nu cunoscut o dezvoltare foarte puternică, 
că există perspective bune pentru ca acestea ștt 
înflorească în continuare. România acordă,- 
de asemenea, uni sprijin; puternic- de: ordin,ima
terial, politic 3 șl" "diplomaflfe mișcărilor <de cil- -r.-.rz-
berare națională’dta ;țArile africană' — ’Guineea- *' tain plitui l_ —.ț-,-—,.——
Bissau, Angola, Mbzambic. NdmJbla. Apreciem că că realizarea unul progres rapid po calea ridicării
există toate condițiile pentru ca, In- următorii economlco-swlale Impune, ca o legitate obiectivă,
cîțlva ani, lupta de eliberare națională, din acesta unirea tuturor forțelor naționale. De altfel, des-
țări să fle încununată de victorie. S-au dezvoltat fășurarea evenimentelor din ultimii ani Intr-un
puternic relațiile țării noastre cif țările, Ameri- șir de țări din America Datină, Asia șl Africa de-
cll Latine care se ridică cu tot mai multă hotă- monstrează că. tocmai acolo unde s-a realizat o
rfre pentru preluarea bogățiilor naționale în colaborare largă între toate forțele progresiste
propriile mllnî, pentru dezvoltarea economlco-so- naționale, Inclusiv cu forțele militare, s-au putut
dală Independentă. obține succese Importante în lupta împotriva do-

lațlllor țării noastre cu un număr tot mal mare 
de state din Asia.

Țlnînd seama că toate'sau aproape toate :ță-

unu! progres economîco-soclal cit mal rapid 
acestor state. Fiind ea însăși țară In curs de dez
voltare, România înțelege bine preocupările a- 
cestor state ; știm că realizarea progresului eco- , 
nomlco-socinj cere eforturi mari din partea fie
cărui stat pentru folosirea cit mal eficientă a po
tențialului uman șl material de care dispune. 
Totodată aceasta presupune dezvoltarea largă a 
colaborării șl întrajutorării active între aceste 
țări. în același timp, este necesar să se extindă 
colaborarea Internațională și.cu alte state. In pri
mul rind, apreciem că or avea o mare importanta 
cooperarea multitaterală cu țările socialiste, care le 
pot acorda un sprijin puternic pentru lldildaroa 
stării Jor de înapoiere. In același timp, aceste țări 
au nevoie să-șt lărgească colaborarea cu toate 
celelalte state ale lumii, Inclusiv cu țările capita
liste dezvoltate. Ceea ce se cere este ca ta baza 
colaborării economice și tchnlco-șțlfațlflco să 
fle așezate principiile respectului Independenței, 
egalității fa drepturi, neamestecului in treburile 
Interne șl avantajului reciproc, ca relațiile de 
colaborare sau ajutor să nu fle legate de nici 
un fel de condiție politică, d să contribuie la 
crearea unei industrii șl agriculturi puternice, 
independente, fa fiecare țarii

în ce o privește, România va extinde' șl In 
viitor relațiile cu toate țările care âu pășit pe 
calea dezvoltări! independente, pe baza acestor 
principii, făclnd totul ca legăturile de cooperare 
cu acestea să corespundă avantajului reciproc, eă 
asigure progresul general ol fiecărei țări, ridica
rea bunăstării materiale șl spirituale a fiecărui 
popor. ■

în 
rile <

Doresc & menționez, totodată, extinderea re- mlnațiel străine, pentru preluarea fa propriile 
; .• mltal a bogățiilor naționale, s-a deschis drumul

dezvoltării Independente. Așa cum am spus șl ta, 
alte împrejurări, considerăm că realizarea acestei 

rile care au pășit pa calea dezvoltării de sine colaborări trebuie să ducă ta unirea eforturilor
stătătoare, Independente, care nu acționat șl ac- fiecărui popor, a tuturor forțelor politice in cadrul
țlonează pentru preluarea bogățiilor naționale în cărora trebuie incluse șl partidele comuniste, co-
proprllle mltal, sînt țări în curs de dezvoltare, muhlșHl, care constituie o forță Importantă a
unele din ele chiar slab dezvoltate, o lmpor- luptei anttlmperialîste. împotriva colon 1 alismuluî,
tanțt deosebită are problema găsirii căilor pen- pentru dezvoltarea independentă, suverană a fle-
tru lichidarea subdezvoltării, pentru asigurarea ' cărei țărL (Vil aplauze).

3. Colaborarea cu toate, statele, 
fără deosebire de orinduire socială, 
contribuția României la înfăptuirea .-.J;'- 1 , • ■ 1 ; '

securității europene
Acțlontad ta spiritul principiilor coexistenței privire la egalitatea In drepturi Intre toate sta-

pașnlce, România a dezvoltat relații multilaterala tele, ta respectul. Independenței și suyeranllâfll
cu toate-statele lumii, fără deosebire de orinduire *’ ' ' ‘
socială. A* dori să menționez ta acest cadru rela
țiile bune existente Intre România șl Franța, Ita
lia, Greda. Turela, Republica Federală a Germa
niei, Anglia, Austria, Finlanda, Belgia, țările scan
dinave șl alte țări. Desfășurarea vieții politice din 
Europa ta ultimii ani a confirmat pe deplin jus
tețea ‘politicii României de dezvoltare a colaborării 
cu toate statde europene, a demonstrat că există 
premisele instaurări! unor relații Interstatale noi 
na continent, înfăptuirii securității europene. 
In acest context, fa cadrul dezvoltării relațiilor'

adoptarea unor măsuri de dezangajare militară, exprima satisfacția noastră față de tațelegerile 
realizate recent între India șl Pakistan în vede
rea dezvoltării unei colaborări active între aceste 
două țări; aceasta corespunde intereselor celor 

popoare, cauzei întăririi păcii pe subconțî- 
ș: In întreaga Iunie. Do asemenea, doresc ‘să 

menționez recunoașterea de către țara noastră a 
Bangtadesh-ului, stabilirea relațiilor dintre Româ
nia șl acest stat nou. In poziția sa, România a por
nit de ta recunoașterea realităților, db ta necesita
tea dezvoltării relațiilor cu toate statele ce se pro
nunță pentru o politică independentă, pentru co- 

, =---- --------------- laborare și prietenia S-au extins șl există condiții
Vorbind de securitatea europeană, trebuie să pentru amplificarea relațiilor economice, tehnlco- 

„X .. Ștllnțlflcc^și In alte domenii dintre Romănta șl

corespunde pe deplin intereselor ‘tuturor țărilor, . voîtareă reia țnîor'*d intre Român ta și' CanadaT 
mai cu seamă țărilor vecine Europei, direct înte- ~ ” ... . . ...................- .
resate ca pe acest continent să se instaureze o 
pace trainică, relații de colaborare de tip nou. ale 
pF» p-r\‘.”« WA!'iS I ta S 8 «K Fia «nwvF»iLArm+.«! sri î»a i: vn fwab/H ii“i 1 m 
țărilor europene cu alte state.

securitatea eur<. 
ntlt la lucrările i 
1 - ’ ’ 
rarea cu toate țările europene, consider . ..

securității pe continentul nostru.
Referindu-ne ta securitatea europeană, nu pu

tem să nu subliniem necesitatea realizării unei 
colaborări trainice Intre statele balcanice. In 
această direcție considerăm că este timpul să se 
treacă de ta declarații generale 1a acțiuni con
crete. De altfel, o scrie de rezultate au șl fost 
obținute In acest sens. Există o serie de organisme 
și. de activități cultural-sportive șl ștllnțlflce.lntFe 
țările balcanice care dau rezultate bune. Conside
răm că ăr fl deosebit de util dacă s-ar trece la rea
lizarea unei colaborări mal slrinse pe plan econo
mic, constltulndu-se, în acest scop, un organism 
care să contribuie 1a impulsionarea schimburilor 
gi ta organizarea cooperării In producție.

De asemenea, am considera util să se treacă la 
pregătirea unei Intflnlri între reprezentanții țări
lor balcrmlce, care să discute problema transfor
mării Balcanilor într-o zonă fără arme atomice, 
fără baze militare, care să ducă ta realizarea unei 
înțelegeri sub forma unor declarații sau acorduri 
cu privire 1a bazele colaborării economice, politi
ce și cultufal-ștlihțlfice Intre țările din Balcani. 
Realizarea unei asemenea colaborări In Balcani 
corespunde pe deplin intereselor securității eu
ropene, cauzei colaborării și păcii în general

filmați tovarăși,

în spiritul principiilor coexistenței pașnice, 1 .
România dezvoltă relațiile șl cu statele de pe alte sociahst) 
continente ; doresc să menționez In acest cadru 
progresul înregistrat în relațiile dintre România 
șl Iran,' Australia, Noua Zeelandâ, dezvoltarea 
ascendentă a retațUlor dintre țara noastră șl In
dia șl Pakistan. Folosesc acest prilej pentru a

Constatăm cu satisfacție că în ultimii ani rela
țiile dintre România și Statele Unite au cunoscut 

........................ . ... , o dezvoltare, continuă. în această privință, mo- 
căror principii să fle promovate, și fa raporturile mente de importanță deosebită au fost vizita 
țărilor europene cu alte state. președintelui Nlxon fa 1980 fa România și vizita

Pornind de la aceste considerente cu privire la mea fa Statele Unite ta 1070. După cum se știe, 
■opeană, România va partldpa activ prezența la București a președintelui Nlxon a mar- 

-- le pregăt.țoare dt și la conferința cat prima vizită a unul președinte al Statelor Unite
proprlu-zlsă, va Intensifica schimburile și colabo- aje Amcridl ta România, ca de al ti/ 1
rarea cuȘ toate țările europene, conslderind că pa socialiste ta general; prin aceasta se poate spune
acast drum se va putea ajunge la înfăptuirea Că ea a reprezentat un moment de importanță

Istorică atit ta relațiile dintre țările noastre, cil 
șl Ih '.vtața internațională. (Vil aplauze). Recenta 
vizită a secretarului de stat, William Rogers, va 
contribui, de asemenea, la dezvoltarea ta conti
nuare a relațiilor dintre țările noastre.

La baza tuturor relațiilor sale internaționale, 
România așeză prindpille deplinei egalități în 
drepturi, respectului Independenței șl suveranită
ții naționale, neamestecului îa îareburile Interne; 
avantajului reciproc, renunțarea la forță și ta 
amenințarea cu forța ta soluționarea problemelor 
litigioase dintre state. Constatăm cu deosebită sa
tisfacție că aceste principii se afirmă toi mai 
puternic pe arena moncltalâ, capătă o recunoaștere 
tot mal mare ca singurele în stare să asiginre 
dezvoltarea pe baze noi a relațiilor Internațio
nale, instaurarea unei păci trainice ta lume.

După cum se poate constata, din cele mențio
nate plnă acum, in anii care au trecut de la Con
gresul al X-lea, partidul șl guvernul țării noastre 
au desfășurat' o susținută activitate Internațională, 
adudndu-șl o contribuție tot mal activă la im
primarea cursului colaborării ‘ și destinderii pe 
plan mondial. Politica de.pace șl prietenie promo
vata de România socialistă se bucură de aprecierea 
unul număr tot mal măre de state, n adus poporu
lui român noi șl noi prieteni pe toate meridianele. 
(Aplauze puternice, prelungite). r_/.„ 
asiguram Conferința Națională a partidului, 
* '---- 1 popor, toate națiunile că România

, _____ lă va continua.ș! fa viitor cu consecven
ță această politică ce corespunde atit aspirațiilor 
poporului român de a-și consacra eforturile făuri
rii unei vieți fericite, dt șl cauzei generale a prie
teniei șl colnborărll între popoare, a păcii fa 
întreaga hune. (Aplauze puternice, prelungite).

4. Schimbări în raportul de forțe 
și importante mutații social-pPlitice 

pe arena mondială; concluziile 
ce se impun pentru

teresul cauzei colaborării șl păcii, va fi deceniul ta 
care va fi lichidat pentru totdeauna monopolul 
Imperialist ta viața internațională. (Aplauze pu- 
ternlee). i

Se evidențiază tot mal clar că locul politicii do 
forță și dictat trebuie să-l ia politica tratativelor 
șl contactelor, soluționarea problemelor în intere
sul tuturor popoarelor, al cauzei cooperării Inter
naționale. In acest spirit apreciază partidul nos
tru vizita președintelui Nlxon la Pekin șl convor
birile avute cu președintele Mao-Tzedun șl premie
rul Cîu Eri-lai. Efectuarea acestei vizite constituia 
un moment de importanță Istorică, aiestfad toc
mai noile stări de lucruri create ta viața jnteraa- 
țiortaiâ. Apreciem că rezultatele acestei vizite, deși 
limitate, deschid noi perspective pentru norma
lizarea relațiilor dintre cele două țări, tar înfăp
tuirea In viață a celor convenite va exercita o 
influență tot mai importantă asupra situației in
ternaționale. Apreciem, de asemenea, ca avtad o 
însemnătate istorică vizita președintelui Nixon 1a 
Moscova, convorbirile cu secretarul general al. C.C. 
al P.C.U.S., Leonid Brejney, cu președintele Prezi
diului Sovietului Suprem, Nicolai Podgornli, șl cu 
premierul Alexei Koslghta. Acordurile realizate cu 
acest prilej, unei© ca urmare a unor tratative în
delungate, duse timp de mal muiți ani de zile, au 
o însemnătate deosebită pentru relațiile dintre cela 
două state, deschid noi posibilități pentru dezvol
tarea colaborării lor; fără îndoială că realizarea 
în viață a prevederilor acestor înțelegeri va exer
cita o puternică Influență asupra desfășurării vieții 
internaționale.

Avem In vedere că este vorba de trei mari pu
teri între care există, desigur, deosebiri esențiala 
de ortaduire.socială, dnr care, fa spiritul coexis
tenței pașnice, pot aduce un aport deosebit la 
cursul destinderii fa lume. Ne exprimăm speranța 
că viața va confirma importanța acestor două 
evenimente pe arena mondială pentru intensifica
rea destinderii șl colaborării între toate statele 
planetei noastre pe baza deplinei egalități in
tre ele. (Vil aplauze),

Stimați tovarăși.

Dacă privim evenimentele produse în ultimii 
doi ani și. mal cu seamă, la sflrșltul anului .1071, 
și fa prima jumătate a anului 1972, putem afirma 
că această perioadă pune ta evidență ta mod 
pregnant morile prefaceri ce se produc în lumea 
contemporană. Țoale schimbările care au loc de
monstrează necesitatea de a continua cu fer
mitate calea tratativelor șl contactelor, ca sin
gura alternativă a unei politici de forță și dictat 
care ar putea duce ta no! războaie, cu urmări 

Dorim să incalculabile pentru civilizație. Acțlonlndu-se fa

bțafaja1

promovarea
' «neif061 itici/ de egalitâteț■ în drepturî 
între state, de colaborare și destindere, 

de pace în lume

aceasta direcție, este necesar să se asigure aflr-" 
marea șl respectarea deplină a noilor principii șl 
relații Intre toata statele lumii, să se respecte 
dreptul fiecărei națiuni de a-șl organiza viața, de 
a se dezvolta din punct de vedere economic șl 
social corespunzător intereselor sale, fără nici un 
amestec din afară.'

Desigur, rcleviiTd procesele pozitive, ar fl foarte 
periculos să ne lăsăm pradă iluziei că problemele 
majore ce confrunta omenirea de astăzi ou fost 
sau sfat pe cale de a fi definitiv soluționate. 
Ceea ce s-a realizat, cursul nou înregistrat ta 
vtața'internațională reprezintă o premisă favora
bilă pe calea Înfăptuirii aspirațiilor tuturor popoa
relor. Nu trebuie să uităm Insă că ta lume csr-.îl- 
nu.’i să existe încă multe probleme arzătoare, spi
noase, care se cer grabnic soluționate. Nu putem 
pierde din vedere că mal există forțe care se opun 
cursului spre destindere, apropierii șl colaborări! 
între state. Tocmai de aceea, popoarele, forțele 
înaintate de pretutindeni trebuie să continue 
lupta, cu neabătută fermitate, principialitate șl 
consecvență pentru abolirea definitivă a politicii 
Imperialiste de dominație șl dictat, pentru fău
rirea unei lumi a egalității depline Intre națiuni, 
a colnborilrlî sl nătdJ îft lunive."“-1'. *>'

fiecărei națiuni, ta neamestecul în treburile In
terne, la avantajul reciproc. Totodată, este 
necesar să se ajungă la. un angajament' 
solemn de respectare de către flecare stal, 
în raporturile cu celelalte, state, a acestor princi
pii, prevăzfadu-se că nimic nu poate justifica în
călcarea lor. De asemenea, se impune adoptarea 
unul acord comun, sub forma juridică corespun
zătoare, prin care flecare stat să se angajeze că 
renunță la amenințare sau ta folosirea torței în 
relațiile cu celelalte state, în soluționarea probl»- ____,______ _ _ -_I_melor divergente existente sau car^ s-ar putea 

cu statele europene, aș dori să menționez sta- Ivi. Jn cadrul acestor angajamente ar trebui să
blUrea relațiilor diplomatice dintre România se 'provadfi expres că orice. încălcare,* din ^îrtea
și Republica Federală a Germaniei ta; 1087, act oricărui stat, a acestor norme înseamnă-violarea
care a exercitat o Influență favorabilă aUt nsu- dreptului popoarelor la Independență^ a Cartel
pra raporturilor dintre cele două state, cît șl I'„ț'„.//_ "1/, ' ‘/.
asupra vieții politice pe întregul continent în și păcii fa lume. (Vii aplauze).

• direcția destinderii, a dezvoltării unei colaborări 
active. O importanță deosebită în viața continentu
lui au avut, de asemenea, încheierea șl ratificarea 
tratatelor dintre Uniunea Sovietică șl Republica 
Federală a Germaniei, dintre Republica Popu
lară Polonă și Republica Federală â Germaniei, 
precum șl Acordul Intre cele patru puteri asupra 
situației din Berlinul occidental. Apreciem, de 

între Republica Democrată • Germană și Repu
blica Federală a Germaniei, precum șl trata
tivele în curs, care sperăm să se încheie cu re-

■ zultate pozitive, ducted Ja normalizarea, pe baza 
dreptului Internațional, a relațiilor dintre cele 
două state germane. Ne pronunțăm In continuare cu 
toată fermitatea pentru recunoașterea Republicii 
Democrate Germane de către toate statele, pen
tru admiterea celor două state germane In Or
ganizația Națiunilor Unite șl în celelalte orga
nisme Internaționale. Aerasia ar corespunde atît 
intereselor celor două state germane, cît șl des
tinderii în Europa, securității pe continental 
nostru, destinderii șl «colaborării Internaționale.

Considerăm că există toate condițiile pentru^ a

Stator® fatSS0 vSrti^d d>earKritatealUeu^ fătate ^ntau'" reali™ ot’ot retaiiTnoi'Inire cel deiaJ, dollearilzW mondial ș! care duco^po-
peană, este necesar' să acționăm cu fermitate toate statele confinentulul. pentru extlndcrea cwi-

Dragi tovarăși,

‘România a desfășurat activitatea internaționa
lă ta care m-am referit fa împrejurările produce
rii unor mari schimbări fa raportul de forțe pa 
plan mondlnl, a unor Importante mutații soctal- 
polltlce care exercita de pe acum o puternică in
fluență asupra dezvoltării contemporane și care 
se va accentua tot mal mult In viitor. Am in ve
dere, în primul rind, faptul că în ultimii ani s-a 
evidențiat tot mai pregnant ‘ forța țărilor socia
liste, ca rezultat ol progreseior obținute fa dez
voltarea lor economică științifică, socială. Pe prim 
plan Se află desigur. Uniunea Sovietică, care a 

■ obținut rezultate remarcabile ta multe domenii 
de activitate, constituind o uriașă forță a lumii 
contemporane. Totodată, este necesar să mențio
năm afirmarea, tot mai puternică a Republicii 
Populare Chineze, care, fa urata rezultatelor ob
ținute pe calea dezvoltării economlco-socîale, se 
manifestă tot mal evident ca o mare forță Inter
națională. In același timp, trebuie remarcat că 
șt celelalte țări socialiste înregistrează succese în
semnate pe linia progresului economlco-soctal, 
parUcîplnd tot mal activ ta vtața Internațională, dez
volta largi relații do cooperare cu tonte statele lu
mii, contribuie ta creșterea forței șl prestigiului so
cialismului în lume. Tocmai rezultatele obținute do 
flecare țară socialista In dezvoltarea Internă, par-; 
tlciparea tot mai ocUvă a fiecăreia ta viata inter
națională fac să crească forța socialismului, auto
ritatea șl Influența sa pc plan mondial.

Vorbind de transformările' care s-au produs șl 
stat In curs do accentuare, am In vedere, de ase
menea, faptul că în lumea capitalistă au apărut 
noi centre economice și politice care exercita o 
influența puternică asupra vieții internaționale. 
Mă refer, în primul rind, ta ponderea tot mal 
importanta a Pieței comune șl, In acest ca
dru, ta faptul că Republica Federală a Germa- ____________ _______ ________
nlei pcupfi un loc însemnat în rindul. țărilor ca- Națiunilor Unite șl a altor organisme Intemațio

state, de elaborare a normelor care să guverneze 
relațiile dintre țări șl de asigurare a înfăptuirii

considerente și a vinci ta vedere că de ta înființare, 
clnd cuprindea 53 de state, Organizația Națiunilor 
Unite a ajuns să reunească 132 de state Me lumii, 
este necesar să se aducă Îmbunătățiri actlvdtațll 
organismelor O.N.U. Se Impune, astfel, o reprezen
tare mal, judicioasă fa organismele O-N.U. a tu
turor statelor, pentru a se oglindi rnnl bine noile 
realități din lume In Însăși structura organizației 
ffT'3 a -KPA n r î 4X1Te>ieiirhmJ'«a. 8 crama cM al ffII 3

nească țn condiții mal bune rolul. - Este- 
necesar, 'de asemenea, ca O.N.U. să fie mal 

ț în-

schlmi _ _ _ __ _ ____ __ _ _____
forțe pe plan mondial, este necesar să se asigure 
participarea tuturor statelor ta soluționarea ma
rilor probleme internaționale. Vtața a demonstrat 
că astăzi nici o problemă nu se poale rezolva de- 
cît cu participarea tuturor națiunilor Interesate. 
De aici șl necesitatea ca țările care nu pășit pe 
calea dezvollăril Independente, statele mici și 
mijlocii să acționeze șl mal unite pentru a putea 
exe-clta un rol sporit In viața internațională.

Este necesar să se ajungă ta o înțelegere deplină, 
între toate statele, cu privire ta faptul că nfci o 
problemă care interesează un stat sau altul nu 
poate fi soluțfcsnntă decît cu parilciparen și țlnînd 
scama de Interesele tuturor celor în cauză. Să so 
statueze că orice. încălcare a principiilor de egali
tate, brice amestec fa treburile interne ale altor 
state, și îndeosebi a țărilor mid șl mijlocii, vor fl 
considerate drept acte? îndreptate împotriva păcU

«->» ,nn - —posibilitatea de a se evita un.nou război mondial, tuturor țărilor ta libertate și suveranitate, dreptul 
lor legitim de a se apăra cu toate mijloacele, In
clusiv cele militare, împotriva oricăror încălcări 
ale acestui drept (Aplauze puternice). Toate ță
rile, și, în primul rind, .țările mari, să declare că 
vor renunța ta forță șl ta amenințarea c-.i forța 
împotriva altor state, Inclusiv ta folosirea armelor 
nucleare și â rachetelor. Adoptarea ta comun sau 
separat a unor asemenea declarații ar trebui să 
constitute criteriul de atașament pentru principiile 
egalității In drepturi, pentru cauza, colaborării 
între state șl Instaurării păcii hi lume. (VII 
aplauze), '

— ca șl țările mari de altfel — stat intere
sate în mod vital Intr-o politică de colaborare, de 
renunțare la’ forță șl dictat, în triumful relațiilor 
no! bazate pe egalitate șl avantaj reciproc. .

Toate aceste schimbări șl mutații care s-au pro
dus șl se accentuează pe plan mondial atestă cu 
tărie faptul că aria de. manifestare a vechii poli
tici imperialiste de forță și dictat s-a redus șl se 
reducă tot mal mult; se deschid noi perspective 
pentru înfăptuirea unei politici șl a.unor/relații ■
noi între state, l^e tot mai puternic1 în evidență. și umanității. Să^.se- recunoască;dreptul sacru al

J/f/Bll iii* 4. / ii ’ fa '33-IM ■f®.1 5£_'"E 1-5 jl__TI

de a se asigura o pace trainică ta lume. (Vii
aplauze).

Pornind de la această analiză principială, mar- 
xtst-lenlnlstă a vieții internaționale, de la aceste 
conduri! cu privire la procesele care au loc ta 
lume, este necesar să înțelegem ' că marile pro
bleme care preocupă astăzi omenirea nu pot fi 
soluționate dedt cu participarea activă" a tuturor 
statelor. In viitor această tendință se va accentua > 
tot mal mult. Se. poate spune că deceniul al 8-lea 
al secolului nostru va marca no! șl Importante 
schimbări în favoarea forțelor progresiste, ta in

5. RcIjuI O.N.U. în promovarea normebr

pltallste dezvoltate, ptasîndu-se în producția de nale ca faeton de stimulare a colaborării între 
bunuri materiale in ahsamblu pe locul trei dar, :' 
în multe domenii, ocupind locul doi și chiar locul ! , __ _  _____ _____ ______ r____
lnHL O altă forță economică și politică ce s-a te viață a acestor norme. Pornind de la aceste
ridicat și s-a manifestat cu putere te ultimii ani ................................
este Japonia, care a devenit unul din concurenții 
de seamă ai Statelor Unite ale Americli

Aceste mutații au determinat manifestarea 
deschisă a unor contradicții între Statele Unite șl 
noile forțe, au contribuit la diminuarea caracte
rului-de monopol al rolului jucat de Statele Unita 
ale Americli ih lumea capitalistă, Statele Unite ,wlisv lu

---- ------------ -- ---------- fiind nevoite să Împartă poziția lor conducătoare șl a se asigura ca aceste organisme să-șl îndepll- 
în dezvoltarea largă, a schimburilor șl . cu.alte forțe. Pe altfel, criza monetară care a ■ • ..... ■ ■ . . _ .

« ■-------u-iix-— .izbucnit in 1971 se poate spune că reprezintă o

Influență favorabilă aUt nsu- dreptului popoarelor ta independență, a Cartel 
ntre cele două state, cit și Națiunilor Unite, un atentat ta cauza colaborării 

asupra vieții politice pe fatregul continent în și păcii în lume. (Vii aplauze). '
• direcția destinderii, a dezvoltării unei colaborări asemenea, securitate® europeană trebuie să

........................... ‘ ducă ta Intensificarea; schimburilor , economice, 
tehnlco-știlnțilire — fără nici o dLscrirninnre. Țâr 
rile europene ar trebui să-și ia angajamentul re
ciproc de a Înlătura barierele care se mal ridică 
astăzi în dezvoltarea largă a schimburilor 
cooperării în producție..O importanță "deosebită ar ------------... .... — r------ _______ - ..r-------- ..w—«. • w^.v. »

—----- - ------ , . .. avea stabilirea, de comun acord, a modalităților expresie a acestei noi situații, a contradicțiilor activă și să nu permită sub nici un motiv
asemenea, însemnătatea acordurilor intervenite pentru amplificarea schimburilor d© Informații și dintre grupările ta care m-am referit. Țiiund 
?„•-« nwrwwota Germana si Itenu- .....—... ------- de pa^-flcataritățlle etapei actuale

constituie un factor important de apropiere . și de dezvoltare,. putem aprecia că aceste fenomene ' 
. ------ _ , , . , p^pojjj^ Desigur, constituie uh factor pozitiv pentru promovarea

ajungă Ita o înțcle- unei politici de destindere și colaborare între state.
— i—j- jn ac(Jjnșj timp, transformările ta care m-am 

referit au dus ta afirmarea tot mai puternică a 
unor noi forțe în viață politică Internațională In 
aceasta ordine de Idei trebuie menționat, în pri- 
mui rind, rolul sporit pe care îl Joacă clasa mun
citoare, masele populare In general, în eforturile 
pentru imprimarea unul curs nou în viața inter
națională, împotriva politicii de forță și dictat, 
pentru colaborare și destindere, pentru crearea 
premiselor dezvoltării ascendente a-forțelor pro
gresului social. Așa cum om mai menționat, un 
rol important au noile state care s-au format după 

flăcă independentă tot mal activă, participă la 
promovarea unei politici de egalitate și respect 
întec popoare. O activitate tot mai sus- 
.. , " țările mid șl mijlocii 
care, deși au orindulrl socialo diferite

a schimburilor culturale, cunoscind că „cultura seama 

dezvoltare a colaborării Intre 
în acest cadru ar trebui să se . „ .
gere comună de eliminare a oricăror forme de 
propagare a rasismului, pentru interzicerea ațlță- 
rll șl învrăjbirii unul - popor împotriva altuia, a 
propagandei împotriva păcii și umanității. Secu
ritatea europeană va brebul să deschidă calea 
pentru o largă circulație a valorilor materiale șl 
spirituale, n cuceririlor științei moderne, a rezul
tatelor cunoașterii contemporane, cit și pentru uri 
schimb mal Intens ta domeniul sportului șl tu
rismului.

Constituirea unul organism permanent de cola
borare al țărilor europene ar avea o mare „InSem-

nisme in!
intereselor ,
tinderii în Europa, securității pe conimenoil 
nostru, destinderii șl -colaborării Internaționale.

Considerăm că există toate condițiile pentru a 
se trece, în toamna acestui an, la pregătirea cOnfe- 

statelor’ interesate. ‘Vorbind de securitatea curb-
predzaM^priricipHlOT* "șl nonnăte’~<ta Hnuă ă colaborării dintre Me în toate domeniile

iză 0.W ruijiilitur uiuuĂ’c țările GurîrpcTs.©. vieții politic© șl soclole. „ - ,k^siXr în* primul- rind, este necesar ca țârile In cadrul preocupărilor pentru securitatea euro- ținută desfășoarăbazăâle relațiilor dintre țările europene. vieții politice șl sociale.
«^m^’srxwâiizMe*© taiăegere*" deplină' cu peană este necesar să se găsească căile pentru

state
unul stat membru alcălcarea suveranității ._____

de către alte state. Orice asemenea act trebuie să 
fie considerat incompatibil cu apartenența la 
O.N.U. șl să atragă după sine condamnarea pu
blică șl măsuri corespunzătoare. Este necesar ca 
și In diferitele organisme regionale șl de speciali
tate ale O.N.U. să se asigure principiul universa
lității, participarea largă a tuturor statelor la 

, adoptarea hotăririlor, elaborarea unor hotărlri 
care să albă în vedere asigurarea unul sprijin mal 
Intens pentru țările slab dezvoltate sau în curs de 
dezvoltare. Numai astfel Organizația Națiunilor 
Unite șl organismele sale își vor putea îndeplini 
în mod eficient rolul Important pe care îi au In 
viața națiunilor lumii, vor putea contribui activ 
la lichidarea cauzelor unor conflicte și stări de 
încordare, Ia crearea premiselor pentru o colabo
rare trainică șl o pace îndelungată pe planeta 
noastră. (Aplauze puternice).

6. Stingerea aduafefor focare de război, 
o necesitate imperioasă a vieții

Vorbind de toate acestea, nu putem da uitării 
faptul că în lume mai continuă să ardă flăcările 
războiului, că Încă muiți bărbați și femei, bă- 
trlnl șl tineri, copii cad zilnic pradă armelor uci
gătoare. De aceea, preocuptndu-ne de Instaurarea 
unor relații noi in lume, trebuie să ridicăm pu
ternic glasul pentru a se pune capăt neîntârziat 
războaielbr șl conflictelor militare dintre state. 
Romănla se pronunță pentru încetarea de îndată a

războiului dus de Statele Unite In Vietnam, pen
tru retragerea totală a trupelor americane, Înce
tarea bombardamentelor ți celorlalte acțiuni mili
tare, astfel ca poporul vietnamez șl celelalte po
poare din Indochina să-șl soluționeze problemei® 
fără nici un amestec din afară, (Aplauze puter
nice).

(Continuare in pas. a X-a)



(Urmare din pay. a IX-a)

jeste necesară o abordare creatoare a realităților

plîngem că nl-e greu, 
creăm o nouă via/ă;
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prezenta* 
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sa, Raportul ă de«- 
liiic al întregului

și externă a partidului elaborata ide 
X-lea, precum și hoiăririle Canfe-
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î vom apăra ; 
trăiești In lump

șî valorificarea superioară n lnlțla-
J

ce-o separă do țările avansate. 
Noi; minerii, punem la Inimă acest

i

_________ ____ __ j______ , -' Conferinței
face ca, în lupta pentru - progres Ceaușescu no Îndemna să muncim 

' P ' - - - i '

’< , J!? I
vestiți cu înalta răspundere de a

general al partidului. Practic,
_____ __ spiritul Congresului al X-lea, Con-

Idijlul s-a prezentat In, fa ța ferința — prin ordinea sa de zi
a poporului a făcut ’ ’ ‘ ‘

F. toată țara romănească-n sărbătoare. 
Poporul Înalță imn partidului iubit. 
Sub steagul Iu! ne avîntăm spre,soaro 
Să iăurim un viitor mal ierlclt. .

pentru înfăptuirea unei politici noi, care 
răspundă Intereselor tuturor națiunilor 
(Aplauze puternice).

în aceste zilei!

SdNTEIA-Jol 20 Iulie 1972

(Aplauze puternice).
Din analiza schimbărilor care au avut loc șl

sele clasei muncitoare șl ale fiecărui. popor, ale duzii corespunzătoare pentru activitatea viitoare.

una glasul armelor, să Instaurăm o pa«:e traini-

rele să-.șl consacre întregul potențial material și

unor probleme de importanță vitală pentru vil- 

cum o dovedește experiența Coreei ■ 
privind realizarea unității .naționale. ,

cu toții astfel tocit România să ___
meargă mal repede pa drumul so- Mare. 
clallsrmduL să scurteze dlsltmța 

iparh de țările

tueze, să nu dăuneze unității, ci să se acționeze
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în ce privește Orientul .Mijlociu, n« pronunțăm 
ta m«x! consecvent pentru o soluție politică, pe 
baza rtzoluțlel Consiliului de Securitate din no
iembrie 1867, pentru retragerea trupelor israelicne' 
dta teritoriile arabe ocupate. Dorim! să reafirmăm 
deschis că nimeni nu poate avea pretenții terito
riale asupra altor state sub motiv : că aireasta ar 
corespunde securltațll și suveranității sole. 
Securitatea șl suveranitatea unul stat nu se pot 
asigura prin cuceriri teritoriale, ci numai priri- 
tr-o politică de prietenie șl pace cu toate țările 
vecine» în acest spirit, considerăm că soluționarea 
politică a confiictnlul din Orientul Apropiat tre
buie să ducă la asigurarea șl întărirea securității 
și suveranltițțll fiecărui stat. în aceiași timp, este 
necesar să se acționeze pentru a se asigura solu
ționarea problemei populației palestinene «rorcs- 
P’j liză lor totertswior ei naționale, osigurindu-l-BC 
condiții pentru o dezvoltare de sine stătătoare.

Referindu-mă la Importanța tot moi mare a tra
tativelor ș! contactelor Intre state, aș dori să men- ‘ 
țlonez înalta, apreciere pe care partidul'șl guver-.- 

dului Mmxcîl 'din Coreea șl guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene, ta frunte cu tovară
șul Klm Ir Sen, ta problemele reuni Ocării pașnice a 
Coreei. Datorită acestei politici de unificare pașnică 
a Coreei a fost posibilă1 realizarea: înțelegmdlor 
cunoscute, care deschid calea spre Intensificarea 
relațiilor dintre cele două părți ale Coreei, nord 
și sud. pentru reunlficarea pașnică și dezvoltarea 
unitară a națiunii coreene. Aceasta constituie încă 
o dovadă că'în actuala etapă Istorică «solea trata
tivelor șl contactelor corespunde pe deplin Intere
selor națiunilor, fl«dxel națiuni ta parte șl că ea 
trebuie promovată cu consecvență în soluționarea 
tuturor probicrnelor iltlgioase.

Este timpul să facem să înceteze pentru totdea
una glasul armelor, să instaurăm o pa«:e traini
că între toate națiunile, să asigurăm ca popoa
rele să-și consacre întregul‘potențial material și 
union dezvoltării economlco-sociale, soluționării 
unor probleme de importanță vitală pentru vii
torul lor și a! întregii omeniri, Inclusiv — așa 

■,—_ _ — a’.'celor

h • ■ O 

rmd,

O semnificație profundă, aș putea spune cu ca
racter Istoric, a luptei poporului’ vietnamez este 
demonstrarea faptului că nici o forță din lume 
nu poate Infringe rezistența, nu pdate îngenunchea 
un popor hotarit să focă orice sacrificiu pentru 
apărarea ființei, sale naționale, a libertății și dem
nității lui. Răzlfoiul eroic, îndelungat, dus împotriva 
intervenției impc-iallste conferă poporului vietna
mez merite- uriașe ta fața tuturor popoare
lor și națiunilor lumii care lupta pen
tru libertate și nealîraare; nu trebuie 
să uităm că singele poporului vietnamez o curs 
nu numai pentru apărarea patriei sale în fața 
agresiunii imperialiste, ci și pentru dreptul tu
turor popoarelor la o viață liberă și suverană, la 
dezvoltarea de sine stătătoare. (Viî aplauze). 
Folosesc acest prilej pentru a exprima 
încă o dată solidaritatea și sprijinul fier
binte, profund internaționalist, al poporului si 
partidului nostru cu bravul popor vietnamez, ho- pumnuu. m. ep.^-
tarlrea noastră de a-i acordn și In viitor întregul nul o dau inițiativei politice n Parii-
ajutor până la victoria finală. Sîntem ferm kji_ „< ™..„—«o1»1,—i.i<„is
încredințați că lupta dreaptă a poporului vietna
mez va fi încununată de succes.1 (VU șl puternice 
aplauze).

Vizita pe care recent a făcut-o tn țara noastră 
prințul Norodom Slanuk, șeful statului cambod
gian, este,- de asemen«ia, o expresie a solidarității 
cu lupta poporului khmer pentru eliberarea sa 
națională, pentru o vlnță liberă șl independentă. 
Exprimăm solidaritatea noastră deplină cu lupta 
popoarelor cambodgian șl laoțian pentru dreptul 
de a hotărî singure'calea dezvoltării lor Indepen
dente. Ne pronunțăm ca toate popoarele dfn Pe
ninsula Indtochineză să fie lăsate aă decidă sin
gure asupra «tailor de dezvoltare, corespunzător 
voinței șl intereselor ior supreme. Considerăm că 
aceste popoare vor fl în stare să găsească căile 
înțelegerii între toate forțele Interesate într-o 
dezvoltare independentă a țărilor respective. Ne 
exprimăm speranța că tratativele de la Paris vor 
duce ta cel mal scurt timp la o soluție politică, 
ceea ce ar corespunde pe deplin atit Intereselor 
popoarel«5r Implicate în conflict, dt și caurel co
laborări! și păcii Tn întreaga lume. (Vil aplauze).

' ■ 3 . ‘ re . â' .'‘-’-'■re!.. '

7. Dezarmarea generală 
nucleară -deziderat vital al întregii 

’ 1........' ............... ' Jirt w'?»*■ fijî/?

omeniri >
Pornind de la cerințele vitale ale tuturor po- lftld, partidele politice, guvernele, conducătorii do 

“ ................ . " ........ • state să-și asume răspunderea în fața propriilor
popoare. In fața tuturor națiunilor lumii și să ac
ționeze ta concordanță, feu năzuințele și Interesele 
acestora. (Aplauze puternice). ,

No pronunțăm pentru .organizarea unei con
ferințe generale n dezarmării, cu participarea tu
turor popoarelor lumii, pentru îmbunătățirea și 
lărgirea activității;,Comitetului de j dezarmare de 
la Geneva,,care să primească sardna de a trece 
ta «jlaborarea unor programe concrete care să fie 
prezentata ta fața întregii omeniri- Apreciem că 
este necesar ca activitatea.Corni teiului de dezar
mare de la Geneva să fie democratizată, să fie 
supusă unui coniroh public efectiv, ca pozițiile fie
cărei țări să fie făcute cunoscute opiniei publice 
internaționale. (ATI aplauze). ‘

■> înfăptuirea dezarmării generale ș! totale și, ta 
primul riad, a dezarmării nucleare constituie as
tăzi dezideratul principal al tuturor popoarelor lu
mii. De aceea, este necesară intensificarea activi
tății politice a tuturor fbrtrfor progresiste, r.ntiim- ' 
pertallste-, Popoarele trebuie să-și ridice , glasul cil 
toată puterea țW felul In care fiecare popor yn 
participa .la^ lupin pentru ' înfăptuireal acestui de
ziderat primordial depinde succesul luptei. De
zarmarea generală șl;, In primul rtad, cea nuclea
ră trebuie să !'!<-■ rodul participării active a tutu
ror statelor, a Tuturor popoarelor lumii.

Partidul Comunist Român, guvernul, întregul 
popor român vor face totul pentru.a-și aduce con
tribuția activă la înfăptuirea acestui țel vital al 
Întregii omeniri. Vom acționa cu șl mal multă 
fermitate pentru dezvoltarea coiaborăril interna
ționale, consider End că există astăzi prfmilsele 

............... " săi .cpi.1.’’. 
lumii.

poarelor, România acordă o importanță deose
bim problemei dezarmării generale și in primul 
rind a dezarmării nucleare. Este cunoscut că 
cheltuielile militare nu atins cifra astronomică 
de peste 200 de miliarde de dolari anual. Aceasta 
apasă greu asupra tuturor popoarelor,' se resimte 
tot mai puternic In nivelul lor de trai material și 
spiritual. Este timpul să se treacă de la vorbe la 
fapte. Să se oprească cursa înarmărilor, treeîn- 
du-se la înghețarea bugetelor militare, stabilln- 
du-se un program concret de reducere treptată 
a acestora, începlnd. desigur, cu reducerea buge
telor țărilor mari. Să se elaboreze un program 
concret pentru oprirea producerii de armament 
și' îndeosebi a armamentului nuclear, a armelor 
chimice șl bacteriologice,?! a altor mijloace de 
exterminare în masă. Să se prevadă măsuri prac
tice de trecere la lichidarea treptată a acestor 
arme sub control Internațional. Se Impune să se 
adopte măsuri concrete pentru lichidarea bazelor 
militare șl retragerea trupelor străine de pe te- 

‘S: 
Jitmale înseși. Trcbule^de .ris.erpcnea .shrșe aibă 
In vedere crearea condițiilor pentru desființa
rea blocurilor militare. Toate aceste măsuri 
trebuie urmate de acțiuni concrete împotri
va propagandei de război, a 'învrăjbirii între 
state, împotriva rasismului și a oricăror altor fo“- 
me de propagandă împotriva păcii. Să se 
prevadă intensificarea contactelor șl ■ schim
burilor de tot felul între națiuni șl popoare. în 
scopul înfăptuiri! dezarmării generale șl totale. 
Desigur, realizarea unor măsuri concrete In acera
tă direcție cere îndrăzneală, spirit de răspundere 
față de propriile popoare, față de întreaga ome
nire. Apreciem că a sosit timpul ca oamenii po-

8. Politică P.C.R. de întărire 
a solidarității

css .partidele comuniste și muncitorești, 
cu forț®0® democratice, antiimperiaiiste, 

progresiste din întreagă lume
Dragi tovarăși,

După cum am mai menționat, o influență tot
mal importantă in determinarea marilor transfor-

MaȘiți'

mări dLn viața mondială contemporană o au clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, temelie 
șl, In general, masele largi populare de pe toate 
continentele. Cu o putere și o vigoare nemaita-

Poporul știe că Partidul Comu
nist Român șl-a asumat marea 
răspundere de a edifica o țară ața 
cum au vlsat-o generații întregi, 
așa cum au glr.dit-o cel mai buni 
fii al săi, i comuniștii. An de an. 
țara a pășit înainte. Argumenlul 
suprem al.politicii partidului n de
venit fapta, realitatea însăși.

Conferința Națională a partidu
lui — ale cărei lucrări s-au des
chis ieri, In Sala Palatului, in 
acest monument al actunlitflțU, 
care a găzduit marile evenimente 
■le noului timp al țării — poate I! 
cu adevărat considerata conferin
ța întregului popor. Pentru că, în 
fapt. Raportul prezentat Conferin
ței de tovarășul NIcolae Ceauțescu, 
secretarul general al partidului ~ 
raport care se Unpune ca o sinteză 
a realităților noastre soclal-pollti- 
ce, economice, ca o profundă In
vestigație a legilor dezvoltării so
ciale, a căilor ce urmează să ducă 
spre împlinirile viitorului — n de
venit, prin mijlocirea radlo-ielcvl- 
zlunll șl, azi, a presei, un raport 
prezentat nu numai In fața celor 
peste 2 21» de dalegațl, a invltați- 
lor prezcnțl,’ ci In fața Întregii na
țiuni. Astfel, încă de la rostirea 

"■ irtul a devenit’un. bun po- 
_____ ___ „Zii! popor, încă un 
motiv de dezvoltare puternica a 
conștiinței participării' fiecăruia 
dintre noi la adoptarea deciziilor 
și direcțiilor activității viitoare, 
îftră de care nu pot £1 concepute 
progresul social, afirmarea multi
laterală a personailtaiil umane.

Timp de mai multe ore, aleșii 
comuniștilor au urmării, Împreună 
cu țara întreagă, o expunere de 
amplă cuprindere, o analiză multi
laterală a realizărilor obțtautc de 
clasa muncitoare, de poporul român', 
eub conducerea palidului. în fău- ■ 
rlrea societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Prezențl ta sala Con
ferinței, ca‘ delegați, ca oameni In-

. _____ . " " i
hotărî In colectiv, in 'profund spirit 
democratic, comuniști clin toata 
generațiile au'partlclpal, ieri, la un 
moment deosebit.

Amplul Raport cu care conduce
rea partid ’ ! ,
partidului, a poporului a făcut 
if.ca o data dovada capacității or
ganizatorice șl' teoretice de a 
aborda șl propune — pe baza 
unei minuțioase, științifice a- 
nolize — soluțiile, (talie cric mai 
eficiente, In organic acord cu spe
cificul, realităților noastre, pen
tru a face noi șl hotăritorl pași In 
făurirea societății comuniste în 
Romflnla. In aceasta, in consec
vența .șl principialitatea cu care ■ 
acționează partidul' nostru, spl- 
rltul său novator, revoluționar, în 
maturitatea hotăririlor adoptate cu 
deosebire, ta ultimul deceniu, sub 
nemijlocita Îndrumare și Inițiativă 
n secretarului general al partidului, 
ișl află explicația .«taldura cu care 
a fast primit de delegații șl Invitații 
la Conferință,' tovarășul Nltxtlae 
Ceaușescu, adeziunea puternică la 
ideile .exprimate In Istericul său

^voctad vastele măsuri de per
fecționare ale Întregii noastre vieți 
politice, economice, sociale, do 
dlndre a democrației —
definirea sarcinilor etapei de dez
voltare In care ne aflam, a căilor 
înfăptuirii actualului cincinal îna
inte de termen, a orientărilor șl 
liniilor directoare pentru elabo
rarea prognozelor, expunerea de 
netăgăduita' principialitate a con
cepției partidului nostru asupra 
unor aspecte vitale ale construcției 
socialiste, ale contemporaneității, 
afirmarea cu limpezime șl respon
sabilitate a poziție! partidului șl 
statului nostru față de rfiarlle pro 
bl«;me cu care este confruntata 
umanitatea, atitudinea activă, con- rea 
atractivă In abordarea lor — avem <’

flcarea relațiilor de solidaritate intemațlo- , 
nnllstă cu toate partidele comuniste și mun
citorești.’ în condițiile istorice de astăzi, pentru a 
se’asigura Întărirea unității și colaborării ta miș
careacomtsnistă, este necesar să se pornească de 
la respectarea dreptului fiecărui partid de a-șl 
elalwra linia politică corespunzător con
dițiilor concrete In care lșl desfășoară
activitatea. Viața a demonstrat pe depHn 
justețea aprecierilor din 1043 ale Inter
naționalei Comuniste care a hotărit să se auto
dizolve pe motiv că ta condițiile puternicului n- 
viht al luptei revoluționare, ale .deosebirilor ndtad 
dintre căile istorice de dezvoltare a diferitelor 
țări nu moi este posibilă existența unul centru unic 
conducător ; șl că, flecare partid, călăuzindu-se șl 
npilctod creator, la condițiile concrete ale țării 
respective,, corespunzător fiecărei etape , istorice 
concepția materialismului dialectic șl istoric, atot- 
birultoairen înx’ățfttură mărxist-leninlstă, legitățile 
sociale universal valabile, poartă întreaga răspun
dere pentru, elaborarea strategiei și taclteU revo
luționare. ."

Pornind de la «ceste considerente, este, necesar 
să se acționeze cu fermitate penta1 dezvoltarea 
colaborării între partide, pentru realizarea unei 
noi unități care să pornească de la concepția nia- 
teriallst-dialectică, d© la prindpiile marxism-le- 
ninlsmului și care .să se bazeze pe deplina egali
tate între partide, < pe respectul independen
te! fiecărui partid. în acest spirit se cere să se 
intensifice contactele și schimburile de păreri,' să . 
se dezvolte tafrajutorarm tovărășească, partidele 
ficondtadu-șl sprijin reciproc ta îndeplinirea sar
cinilor Izvorite din hoiărîrile organelor lor sta
tutare. Totodată, trebuie să se pornească întot
deauna de la necesitatea realizării unei colaborări 
care să excludă Orice amestec In treburile interne 
ale altor partide. Realizarea unei noi unități 
trebuie să se bazeze. în primul rind, pe unitatea 
și torța fiecărui partid. De aceea, dezvoltând 
colaborarea șl întrajutorarea tovărășească, parti
dele trebuie să-șl acorde sprijin reciproc în întă
rirea unității șl forței lor organizatorice, a capa
cității de mobilizare a maselor largi populare.

Datorită condițiilor deosebite în care își des
fășoară activitatea fiecare partid, pot apărea unele 
păreri diferite sau chiar divergențe, dar aceasta 
nu trebuie să ducă la încowliire șl rricJ aă dăuneza 
colaborării șl solidarității «finire ele. Sarcina fie
cărui partid este de a face totul

fflnlte se afirmă tinăra generație, vital Interesată 
în, lupta pentru progres' s-ocial, pentru o nouă ' 
politică de pace și colaborare Intemnțlorială. In 
cazul acestor uriașe mișcări populare se eviden
țiază activitatea din ce In ce mal intensă a parti
delor comuniste șl muncitorești, a altor forțe re
voluționare, socialiste, a mișcării de eliberare na
țională, a organizațiilor și cercurilor democratice 
antilmperlalLste. O caracteristică principală a 
mișcărilor de masă contemporane este tendința 
spre colaborare și unitate între diferitele pari:!(,te 
și forțe politice, pe bâza unor programe comune.

Partidul Comunist Român dă. o înaltă apreciere 
luptei partidelor comuniste șl muncitorești care, 
în multe țări, Joacă un rol de seamă In viața 
politică națională. După cum se știe, unele din 
aceste partide sint .nevoite să-șl desfășoare acti
vitatea in condiții de teroare șl Ilegali tale, dar, cu 
toate acestea, ele își îndeplln<2sc cu cinste misiu
nea, mllitind in rindul celor mal înaintate forțe 
sociale. Trebuie, să menționăm că tocmai partidele 
care ‘ pun pe‘ primul plan dezvoltarea. colaborării 
cu toate forțele revoluționare și democratice na
ționale tn lupta împotriva dominației străine, 
pentru apărarea intereselor naționale și pentru 
dezvoltarea Independentă a țărilor respectivei 
au șl cele ,mai bune rezultate, se bucură de un 
înalt prestigiu In rîndul popoarelor. Aș dori să 
menționez, în acest cadru, sua»se!e înregistrate în 
Chile,In co ki bora-ea dintre comuniști, socialiști șl 
alte forțe democratice, acordul realizat intre co
muniștii și socialiștii francez! asupra unul pro
gram comun, lărgirea colaborării dintre comu
niștii, socialiștii șl alte forțe democratice din 
Italia, succesele importante obținute de Partidul 
Comunist Spaniol ta colaborare cu alte forțe so
cialiste, democratice și an li (ranch is te In lupta 
pentru o Spanie democratică șl independentă.

Merită, de asemenea, subliniate rezultatele. ob
ținute de unele mișcări de eliberare națională din 
țările care au pornit pe cale.n dezvolifi.ril Indepen
dente. . '

Toate acestea demonstrează încă o dată faptul 
că, in epocă contemporană, calea pentru înfăptui
rea transformărilor democratice, revoluționare, 
pentru dezvoltarea independentă a popoarelor co
respunzător Intereselor lor- vltale este colaborarea 
largă. între toate forțele revoluționare, democra- 
tice, amllmperiallste.

lndepltatadu-șl cu consecvență rolul de detașa
ment al marelui front nivoluțiootar anti imperialist. 
Partidul Comunist Român își dezvoltă șl,întărește 
solidaritatea Internațională cu toate partidele^ co
muniste și tortele revoluționare, democratice, 
antlimperinllste de pretutindeni. în perioada de 
după Congresul al X-lea, partidul nostru a avut 
numeroase contacte, schimburi de păreri șl de' 
delegații, ta diferite forme șl la diferite niveluri, 
cu 86 de partide comuniste, cu 15 partide socia
liste șl soclal-dembcrate. cu 32 partide șl organi
zații de ga veni ăm In t din țările ..care au pășit pe 
calea dezvoltării independente, precum șl cu miș
cările de eliberare națională, cărora le acordăm un 
sprijin activ ta lupta lor. De asemenea, au-avut 
loc numeroase schimburi de delegații cu organiza
țiile sindicale, de femei, tineret, studențl șl alte 
organizații din diferite țări ale lumii.

Toate aceste contacte, schimburi de experiență 
și de delegații. conștliuie: o expresie elocventa a 
politicii profund internaționaliste al partidului, 
nostru ; ele demonstrează că Partidul Comunist 
Român Împletește ta mod armonios îndeplinirea 
sarcinilor naționale cu activitatea intertiațlbnalâ, 
cu participarea activă la lupta pentru progres 
social. împotriva imperialismului și neocolonialts- 
mulul, pentru colaborare și progres social, pentru 
pace. (Aplauze puternice).

Cred că Stat In asentimentul tuturor deleguțl- 
lor la Conferință, al Întregului partid și popor, să 
adresez salutul nostru de solidaritate șl luptă 
tuturor partidelor " comuniste și muncitorești, 

rilor de eliberare națio- 
........ WSflaboraiM^
mai s iuluror forțelor revoluționare, dî.enr.-
cratice, antilmperiallste. urlndu-le totodată succe
se șl mai mari In activitatea lor viitoare. (Vil șl 
puternice aplauze). , ■ , ■

’ -Partiduh nostru este hoiftrit să acționeze ’în 
continuare, cu toată fermitaton, pentru lărgirea 
colaborării șl întărirea solidarității Internationale 
a; mlșcârib comuniste șl muncitorești, a frontului 
antUmperialist, con&iderlnd că aceasta constituie 
o necesitate imperioasă a dezvoltării sociale con
temporane. Mai mult ca orlcind es'.e necesară' 
colaborarea, strtaă Intre comuniști șl soctaliști, 
cu toate 'deosebirile de păreri care exlsîă asupra 
unor probleme fundamentale. Experl«ința parti
dului nostru stă mărturie în această' privință ; 
tocmai o asemimea colaborare a creat condițiile 
realizării cu succes a insurecției naționale anti
fasciste și înfăptuirii revoluției dcmocrat-popu- 
tare, a asigurat victoria revoluției popularei & 
garantat succesul ta făurirea noii ortndulrl so
cialiste. (Aplauze). De aceea, considerăm necesar 
să se depună noi șl noi eforturi In direcția tiezvo!- 
tărli colaborării. în acest sens, apreciem că ar fi. _ _ _ ----  ... , . .. -s . . ,. . .
deosebit de important dacă Internaționala Sodalts- socialism corespunzător condițiilor lor concrete, 
tă ar lăsa partidelor componente libertatea deplină (Aplauze puternice).
de a colabora cu partidele comuniste și cu alte Din analiza schimbărilor care au avut loc șl 
forțe sociale înaintate. In conformitate cu. Intere- ' se accentuează ta lume trebuie să tragem con-

Să judecăm evenimentele ta spiritul concepției 
științifice, materiailsi-dialectice șl istorice,'văzlnd 
ta aceasta «concepție o metodă de cercetare, de , 
analiză a fenomenelor pentru înțelegerea reali
tăților și elaborarea sarcinilor de viitor. Numai 
acțlonlnd astfel poți fi cu adevărat revoluționar 
al ep«îcli ta care trăiești, numai astfel poți con
tribui atit la înțelegerea lumii, cit șl la transtor-

cauzel progresului social in lume, (Aplauze pu
ternice). Mol mult ca orldnd este necesară cola
borarea Internațională Intre toate partidele revolu
ționare, mișcările de eliberare, democratica șl antl- 
imperlaltste.

Pornind de la cerințele vitale , ale dezvoltării 
sociale contemporane. Partidul Comunist Român 
va acționa cu toată consecvența pentru întensl-

marea el revoluționară. în aceasta cerată, pînă îa 
urmă, rolul urnii partid revoluționar, al fiecărui 
comunist în parte.

Pornind de la aceste considerente, Partidul Co
munist Român va dezvolta continuu relațiile cu 
partidele comuniste și muncitorești, cu partidele 

. ecxtialtste, social-democrate, cu părtldele da gu- 
vernămînt dta țările care nu pășit pe colea dez
voltării independente, cu mișcările de eliberare 
națională de pretutindeni, cu partidele democra
tice, cu toate forțele anti imperialiste. Trebuie să 
avem permanent în vedere că dacă ne pronunțăm 
pentru contacte largi internaționale cu toate sta
tele, fără deosebire de orindulre socială, cu atft 
nțai mult este necesar să dezvoltăm relațiile cu 
toate partidele care, pînă la urmă, intr-un fel inii 
altul, sînt chemate să înfăptuiască în țările res
pective politica de colaborare șl de pace. Partidul 
nostru va face totul poitru n-și îndeplini rolul 
dd detașament revoluționar, contribuind tot mai 
activ la transformarea Jumij pe cale revoluționară, 
democratică. Acțlonlnd astfel, ne vom îndeplini 
îndatorirea față de propriul nostru popor, față de 
clasa m uitai Soare șl forțele democratice, aniilm- 
perialiste de pretutindeni, față de cauza sodaUg- 
mului, colaborării șl păcii Intra popoare. (Aplauze 
puternice).

Dragi tovarăș!.

Din raportul prezentat în fața Conferinței Na
ționale a partidului, în fața întregului popor so 
jjoate constata că ta ultimii ani Comitetul Central, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri au des
fășurat o Intensă activitate pentru înfăptuirea ho
tărârilor Congresului al .X-lca; Avem succese re
marcabile ta toate domeniile vieții economlco- 
soclale, .cit. ?! în activitatea internațională. Pro
pun Conferinței să aprobe activitatea Comitetu
lui Central, și a organelor de stat. (Aplauze pu
ternice. prelungite)...

Am prezentai; de asemenea, pe larg, dlrecțltia 
viitoare ale activității partidului șl stalului ta 
vederea dezvoltării eeonomlco-sociale ta ritm mii
susținut a patriei noastre, ridicării eonlin-be u ' /■
bunăstării materiale șl spirituale a ktvrcgltiui 
popor. In același timp, am înfățișat amplu' prin
cipalele caracteristici ale vieții tateraațioEssle șl 
hotărirea partidului șl guvernului de a participa 
tot mal activ la viața intemațlonală, de a dez
volta colaborarea cu toate statele lumii, de a-șl 
aduce contribuția activă la triumful poî’dd! de 
egalitate intre toate statele, la instaurarea unei 
colaborări largi între toate popoarele.

Stat convins că Conferința Națională va aproba 
în unanimitate direcțiile viitoare ale politicii 
noastre interne și externe, ce corespund pe de
plin hotăririlor Congresului ol X-lea, tateresclar 
fundamentale ale României socialiste, cauzei so
cialismului, colaborării înlre popoare. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Realizarea cu succes a politicii Interne șl ex
terne va asigura ridicarea patrie! noastre socia
liste pe noi cutati de progres și civilizație.

întregul popor își are ațintite privirile spre Ca
pitala patriei noastre, spre Conferința noastră Na
țională. Oamenii muncii au speranța, convingerea

__pentru ca deose
birile de păreri șl divergențele să nu se accen
tueze, să nu dăuneze unității, cl sft so acționeze 
pe calea. dAscuțIUte- șl tratativelor de la partid la 
partid, de la conducere la conducere, pentru cla- 
rlticarea, diminuarea șl înlăturarea acestora. Este 
necesar să se creeze condiții pentru un larg schimb 
de păreri asupra problemelor ideologice, asupra 
situației înieniațlonale, asupra fenomenelor noi 
ale vieții sociale contemporane. In. analizarea 
problemelor trebuie pomii de la faptul câ ni
meni, nu deține șl nu podto deține adevărul 
absolut, că toate partidele slnt egale și, că- 
lăuzlndu-se după concepția filozofică comună, pot 
aduce o contribuție importantă ta îmbogățirea teo
riei șl practicii revoluționare. Mal mult ca oricînd 
este necesară o abordare creatoare a realităților ____ ______ _______ ____
soclal-polltlce noi, studierea atentă a noilor feno- Conferința va adopta măsurile corespunzătoare,
mene. Datoria fiecărui partid este de a sprijini
Intoideatma etica ce este nou'șl se dezvoltă, de ă 
acționa in mod conștient împotriva vechiului, a 
tot ceea ce este perimat șl nu mal corespunde ce
rințelor vieții sociale. In abordarea problemelor 
teoretice 'șl practice- trebuie să pornim de la re
cunoașterea adevărului, că legile generale ale 
dezvoltării sociale se aplică In mod diferit de la 
o țară la alta, de la o epocă la alta, că flecare 
partid poartă răspunderea șl are dreptul să stabi
lească de sine stătător căile înfăptuirii revoluției 
și construcției socialiste.

Este necesar să avem în vedere că astăzi noi 
forțd revoluționare se pronunță pentru dezvolta
rea socialistă. Faptul că tot ntal mUlte popoare 

. doresc să pășeastta'-pe cata .wxlâlistă reprezintă, 
de asemenea, una din morile schimbări ale lumii 
contemporane, deroosis.tr’ează, că prestigiul socia
lismului crește tot moi mult, că popoarele înțeleg 
că numai astfel ișl pot asigura dezvoltarea eco- 
nomlco-sodală rapidă ți Independentă, bunăstarea 
șl fericirea. Consider că nu acordării suficientă 
atenție acestor .fenomene de o importanță deose
bită pentru dezvoltarea, sodală contemporană. 
Este necesar să se țină seama de siiuațla creată, 
de opțiunea pentru calea.socialismului a noi țări, 
și, ca atare, să se dezvolta cu arestea relații cores
punzătoare de, infra „iu tarare, In spirj tul princi
piilor relațiilor noi dintre state. De ce oare tre
buie să'uităm că șl In România, clnd a trecut pe 
calea socialismului,. au existat încă multe clase 

■ exploatatoare, diferite forme de proprietate, și, 
cu toate acestea, ea s-a numărat printre țările 
care construiesc socialismul ? Consider necesar ca 
in viitor partidul nostru. Republica Socialistă 
România să țină seama In activitatea in terna ț! o-- 
nală de situația la care m-am referit și să colabo
reze mal activ cu țările rare șe pronunță pentru

S-avem nu singur țel,'o singură voință, 
Nlciclnd să nu no pilngem că nl-e greu. 
Prin munca tuturor, creăm o nouă viață; 
Să iii tot mal puternic, poporul meu erou !

(Aplauze puternice).

Dușman! de vor vroi să te sugrume 
Cu viața noastră te vom apăra; 
Vom tace totul să [ ' ..............
Egală între popoare, țara mea.

(Aplauze puternice) 
I 

Spre voi, aleși !n sfatul comunist a! țării. 
Se îndreaptă nădejdea întregului popor ș 
Glndjțl cutezător, spre târgurile zării I V 
Să urce națiunea spre comunism, în zbor!

(Vil șl puternice aplauze)

Stat fenm convins că Întregul. partid, întregul 
popor vor înfăptui, ca șl pînă acum, neabătut po- 
lltitm internă .■■' l«-
Congresul al,. , . ,
rinței Naționale. Astfel vom parcurge tacă o eta
pă Importantă pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate In România, pe calea pro
gresului și civilizației. (Vil aplauze).

Trăiască Partidul Comunist Român, forța poli
tică conducătoare a națiunii, noastre socialiste I 
(Aplauze puternice; uraie; se scandează 
„Ceau^racu — l’.C.lt.-).

Să trăiască, să se dezvolte șl să înflorească con
tinuu Republica SrxdalLsiă România 1 (Aplauze pu
ternice, uraie).

Trăiască poporul, român, toți cetățenii României 
socialiste, constructori oi socialismului ! (Aplauze 
prelungite, uraie).

Trăiască unitatea țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor de
mocratice și antilmperiallste I (Aplauze puternice, 
uraie).

Trăiască cooperarea Intre popoare șl p&cerț-
lume! (Aplauze puternice, prelungite; ctf\f\..... 
zențl In sală ovaționează minute în șir pentru 
partid, pentru Comitetul său Central, pentru se
cretarul general al partidului, tovarășul NIcolae 
Ceaușescu).

conștiința câ evocăm doar clteva 
dintre numeroasele idei de majoră 
însemnătate cuprinse In Raportul 
prezentat Conferinței de secretarul 
general hi partidului Practic, In 
spiritul Congresului al X-lea, Con
ferința — prin ordinea sa de zi, spune tovarășul Petre Constan- înlre delegații cari 
prin laborioasa activitate în plen tin, șef do brigadă, pe pieptul că- organizația județeană
șl In cele zece secțiuni — ,va rula strălucea steaua de Erou ni ferința Națională a ;
determina Importante măsuri In Muncii Socialiste. De la tribuna recunoscut-o pe tovi
domenii'de vitală însemnătate, va Conferinței noastre, tovarășul na Tereza Iloclo, sect

Sala Palatului, participant! activi, vreau să zic de fapt ? Că sporind 
apoi, la dezbaterile rodnice din "----- .ÎL™ fr I_ f;

■ secțiunile Conferinței.
Inia doar’citcva din gtndurlle ce de muncitori, de comuniști, mâ

ne-,nu fost împărtășite :
— Slnt miner la Luponl - ...

—no tovarășul Petre Conslan-

fiecare ritmul de înaintare Ia Jo
cul Iui de muncă, ne facem datoria 
rim viteza de înaintare a Româ
ni ci pe calea progresului.

înlre delegații care reprezintă 
.................. 1 Arad la Con- 

partidului; am g 
recunoscut-o pe tovarășa Ecateri- 
na Tereza Bodor secretara comite
tului comunal da partid, primar de

de, de â- șl valorificarea superioara a lnlția- 
soctaliste, tlvel maselor, pentru perfecționa

re șl democrație să se facă în anii 
ce vin noi pași înainte..

Forum superior de consultare a 
partidului, a poporului aflat sub 
semnul înaltei răspunderi comu
niste față de destinele patriei. 
Conferința se prefigurează încă 
din prima zl a lucrărilor sale ca 
«in eveniment politic remarcablL ' 
Tn Istoria României socialiste par
tidul scrie, astfel, cu litere de aur 
ineg o pagină glorioasă.

Asemenea sentimente le-au în
cercat, feri, ascultind expune
rea tovarășului Nicolae Cfcaușesrâ 
delegații șl invitații prezenți In

îndemn. Conroet : «ni cel OU de 
oameni din brigadă, In tatlmpina- 
rea Conferinței, om sporit viteza de 
taainsare in abatajul nostru fron
tal din sectorul IV, stratul 3, cu 2 
cicluri pe lună mal mult dorit sar
cina planificata Asta Înseamnă 
l 0(K>—1 2£ffl tone.de cărbune cocsl- 
ficabll peste sarcinile de plan lu
nar. In ritmul nostru au Început 
sSTucrcze șl alte brigăzi de Ia Lu- 
penl, cu și din numeroasa alte aba
taje frontale ale1 Văl! Jiului, Ce

Bcurt : la porumb, ta terenuri nei
rigate, noi em obținut producții re
cord de pină la 5100 kg. La grin, 
do asemenea, pe astfel de terenuri 
plnă la '3 500 kg. La sfecla de zahăr 
51 OTO kg. Am fost atent la sarci
nile agriculturii pentru următorii 
ani. Trebuie să țintim spre alte re- 
rordurl. < Adică, mal exact, pentru 
noi să Ie dublăm. Dacă «o poate î 
Clnd comuniștii tșl propun un lucru, 
so poate. Vom munci mai bine. Vom 
aduce Dunărea, care se află la 
40 km _ de lancn, să ne irige recol- 
spiritul răspunderii comuniste cu 
care ne-a obișnuit, partidul să mun
cim. ,

In fața panourilor de prin holuri, 
caro Înfățișează dinamica dezvoltă
rii economice șl soclal-culturale a 
județelor, am discutat cu tovarășul 
vasile Georgescu, membru de 
partid din anii ilegalitățiL

— Ați mai participat la aseme
nea evenimente, tovarășe Geor
gescu 1

— Este pentru a treia oară. ’ Șl 
do fiecare dată am:, plecat, cu con
vingerea că partidul, țara merg pe 
un drum bine gindlt, că avem o 
eoruluccrc «Ie partid destoinică, ta 

.frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceatișescu. Șl am, în egală măsu
ră, convingerea : că noi cei mat 
vlrstnlci nu ne-am cheltuit to 
dar, că lupta noastră o Încununea
ză oamenii de azi ai țării «i rea
lități șl ginduri de viitor dintre re
le mai Îndrăznețe.

Cu un puternic caracter de 
lucru, abordind frontal problemc- 
' " . • • icțtei, ale ac-,
tivltățll partidului. Conferința, spre 
care-șl Îndreaptă cu IrMsredere pri
virile Întreaga țară, lșl comlnu'i lu
crările.

Nicolae DRAGOS 
Ilic TANĂSACHE

Raport preocuparea deosebită a 
partidului pentru ridicarea necon- 
tenlU a satului rominesc. Aprob 
din toată inima Ideile cuprinse, 
măsurile ce slnt propuse spre dez
batere Conferinței, Mft> bucură că 
am putința, mandatul să mă pro
nunț asupra acestor, mari proble
me care privesc in egală măsură 
prezentul șl viitorul țării.

La unison cu inima îndrăzneață, 
generoasă, clarvăzătoare a parti
dului. La unison cu energiile pe 
care le propulsează In ampla operă 40 km de lancn, să ne irige recol-
de creație sodalbnă, de edificare tele. Vom glndl șl alte măsuri in
a societății socialisto multilateral —”
dezvoltate I Glndul temerar qomu- 
nlst — la unison cu fapta comu
nistă 1 ■■

L-ani privit In timpul desfășură
rii lucrărilor Conferinței pe tova
rășul. Fâtu Șocariccano, președin
tele cooperativei ogricblc din lun
ca, județul Brăila, oscultlnd cu 
viu interes. Intr-o pauză 1-nm cău
tat și l-am aflat schlmblnd pri
mele impresii cu nlțl delegați co
operatori din Județul său. Da alt
fel, imaginea aceasta, a dezbate
rilor. și in holurile Sălii Palatului,' 
Iu timpul pauzelor, a devenit fa
miliară. Unii dintre delegați, deși 
muncesc In diferite părți ale țării, 
se cunosc de mult. Au mal parti
cipat la asemenea evenimente po- 

■ llllce, au legat prietenii. Alții se 
■cunosc după recordurile In mun
că, in producțiile realizate. Discu
tă,, își împărtășesc experiența, află

sensl-

două decenii el comunei Sintea
— Am avut prilejul să no mal 

tnlilnîrn anul acesta cu tovarășul ____
Ceaușescu la consfătuirea -pe țară. că, in
Am căutat de atunci să apucăm in '.L, 1,1
munca de zi cu zl Îndemnul dfe a lucruri noi. E o atmosferă de lu-
rezolvn dt mai bine, cu puterile cru, cnre-țl statornicește
noastre, treburile comunei, de a nu meniul că toți-delegații șl invitații
aștepta să vină nu știu cine să le slnt membrii aceleiași familii care
facă. Am ascultat cu sallsfacție.Rn- l.și- onorează cu cinste lnvestltu- J® jJ^fondjile construi 
portul la Conferința Națională. As 
dori să mă opresc la două idei : e 
bună măsura de a îmbina munca de 
partid cu cea de siaL Asta asigu
ră operativitate, sporește răspun
derea. O știu dintr-o practică mal 
îndelungată. Am mai deslușit, din

rlie de comuniști și de oameni noi
. si societății noastre socialiste.

L-am rugat pa delegatul Ffitu 
țocârlbeanu să facă publice’ pă
rerile sale.

— Pauza 9 scurtă șl impresiile 
slnt multe, ne-a spus zlmbind.

za-

tone.de


Președintei# Republicii Columbia

al nostru.

a țării, do ridicare a societății noastre pe

voltaren

FOTBAL

și această bătălie

Nicolae TIC
de noi l". In mijlocul brigăzii legumicole^Atenjie, acum e vorba
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urmăresc, 
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general al

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președiptele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialise România

In același spirit șl In aeelașl mod 
și-au exprimat acordul șl oțelarR 
hunedoreuL

forțelor do
_ _____

exprimate cu all ta claritate de secre
tarul general al partidului nostru o 
adevărată piatră de hotar Intre ceea

Delegnțla din Republica Populară 
Congo, condusă de Alfons Gangoue, 
ministrul agriculturii, apelor el pfi-

„Atâșta este felul swstru

; Imaginea bc- 
partidulul pă

rul televizorului)

Astăzi are Ioc In «ala spor
turilor din Reykjavik (Islanda) 
cea de-a clncea partidă a meciului 
Spasski—Fischer. Cu „albul” va juca 
Spasski Scorul este acum 2,5—1,5 
pentru campionul mondial ; după

I

acestor obiective'. Elevi din sectorul 1 al Capitalei aicullind Raportul
•r. Foto : M. Cioe

...Ungă comitetul de partid al 
uzinei „23 August“ o sală de lectură : 
cărți, documente do partid, grafice — 
toate ilustrlnd drumul ascendent ps 
caro l-a parcurs uzina, industria noas
tră, întreaga țară in anii soclnllsmu- 
luL Do obicei, oamenii vin nici să 
studieze.

Astăzi, In centrul atenției tuturor 
nu este Insă o carte sau alta, un gra
fic sau altul, unul dintre numeroa
sele documente de 
rafturile bibliotecii.

tot mal înalte trepte de propășire. Ieri, tara În
treagă a lost o imensă lereastră deschisă spre 
lame prin care răsuna — exprimată de conducă
torul iubit al partidului șl poporului — hotărirea 
unanimă șl nestrămutată a maselor de oameni ol 
muncii de a Înălța edificiul ■ societăți! comunisto 
pe pămlntul Romanici.

mai ales trecutul lor, vechimea pe 
alte șantiere șl experiența căpăta
tă. Cine ? Șefii de echipă Pavcl 
Oțel și Aldcn Nicolae ; mecanicii 
loan Jslrato și Pavel Constantin : 
electricienii Nicolae . Nlculiță ol 
Constantin Gîndac ; Inginerii Du
mitru Pnraschiv și Bolea Benona. 
Stat mulțL Mai bine scrieți așa i 
toți, toți vă asigurăm că angaja
mentele vor fi Îndeplinite. Avem 
condiții”^ .vtțc ; t.

(la Cluj) : Spania — Bulgaria 1—0 
(0—0) ; Iugoslavia — Anglia 2—1 
(0—0) : grupa a IlI-a (la București) : 
Ungaria — Belgia 2—1 (1—0) ; Spor
tul Studențesc — Franța 3—1 (3—0) ; 
grupa a IV-a (la Constanța)-: Româ
nia — Malta 15—0 (7-0) ; B.F. a 
Germanici — Olanda 3—1 (1—1).

Ieri, In patru orașe din țară, au 
Început Întrecerile celei de-a 3-a e- 
dlții a Campionatelor europene uni
versitare de fotbal ; Iată rezultatele 
înregistrata : grupa I (la Craiova) : 
Cehoslovacia ■— Luxemburg 1—0 
(0—0) ; U.RS& — Universitatea 
Craiova 2—1 (1—1) ; grupa a H-a

structori al socialismului t era glasul secretaru
lui general al partidului In al cărui raport bogat 
și deschizător de largi perspective, Inlățlșat Con
ferinței Naționale a P.C.R., flecare om al muncii 
recunoștea oglindirea fidelă a propriilor salo 
ginduri și aspirații, a propriei sale voințe de în
florire

Foto : Gh. Vințilă

spune mecanizatorul Radu Zaro fi- 
rcscu. Așa e, nu-i tacă bina folosit. 
Și e păcat, că e pămlntul nostru, al 
tuturor. Cum 11 muncim, așa culc- 

Eu subscriu din toată inima la 
1 Nicolae 
Ipesc pă-

critica făcută de tovarășul 
Ceaușescu celor caro rislp 
minted.

„La Timișoara no adresăm, ime
diat după terminarea Raportului, 
profesorului cir. lng. Gheorghe Sllaș, 
prorector al Institutului politehnic 
„Troian Vuia".

— Trebuie să spun că stat Intru to
tul de acord cu indicațiile de o ex
cepțională valoare teoretică șl prac
tică pe care le cuprinde acest Îndrep
tar de muncă șl glnd — ne spune in
terlocutorul. Așa cum arăta tovară
șul Nicolao Ceaușescu, dezvoltarea 
societății noastre socialiste depinde 
In primul rind de dezvoltarea for
țelor de producție pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei șl tehnicii. 
Iar In atingerea acestui Înalt țel, un 
rol deosebit de Important revine ln- 
vățâmintului tehnic superior, cha- 
mat să lego și mal Birins procesul 
de pregătire de practică, de cerceta
rea științifică. Cadrele didactice de 
la institutul nostru au doblndit o 
experiență bună In Înfăptuirea aces
tui obiectiv. In 1072 am Încheiat 23 
contracte de colaborare cu întreprin
derile industriale. In valoare , do 15 
milioane leL Apreciem că prin valo
rificarea și mai energică a potenția
lului de cercetare nl cadrelor didac
tice putem amplifica In viitor apor
tul careelări! la rezolvarea proble
melor majore ala dezvoltării econo
miei, sodet&țll In general

...De la Năvodari la Vama Veche, 
In toată salba de stațiuni balneo-mn- 
rine de po litoral, Iși petrec In aces-

dențel economico, au 
fost șl rămln proble
me de deosebită ac
tualitate pentru acest 
Hat.

După cum se știe, 
Intre Republica So
cialistă România șl 
Columbia s-au stator
nicit relații de prie
tenie șl colaborare, po 
baza principiilor In
dependenței șl suve
ranității naționale, ne
amestecului In trebu
rile Interne, egalității 
In drepturi șl avanta
jului reciproc. în spi
ritul acestor principii, 
In septembrie 1B08, cu 
prilejul vizitei In Co
lumbia a delegației gu
vernamentale române, 
condusă de vicepre
ședintele Consiliului 
de Miniștri, tovarășul 
Gheorghe Răduleseu, 
au fost Încheiate ti- 
cordul comercial șl de 
plăți șl acordul de 
cooperare economică 
șl tehnică. Firește, 
există largi posibili
tăți de dezvoltare In 
continuare, pe dife
rite planuri, a raportu
rilor româno-colum- 
bicne.

Cu prilejul Zilei na
ționale a Columbiei, 
tn temeiul relațiilor 
de prietenie șl colabo
rare existente Intre 
cele două țări, poporul 
român urează popora
lul columbian noi suc
cese pe calea progre
sului șl bunăstării.

Scriu rindurilt da 
mai joi la numai. ci- 
teva minute de la în
cheierea Raportului 
prezentat Conferinței 
Naționale da către se
cretarul general al 
partidului. Sini, in a- 
ceite clipe,' asemeni 
milioanelor de oameni 
ai muncii din România 
socialistă, dominat da 
o puternică emoție.! 
Am urmării o expu
nere strălucită, rod 
al lucidității și înțelep
ciunii partinice, al 
Înaltei rejponsabillfâți 
comuniste asupra pre
zentului și viitorului 
nostru. îmi apare lim
pede cd Raportul to
varășului Nicolae 
Ceauțeseu represlntd 
o importantă contri
buție la dezvoltarea 
fflndlrii comuniste In 
etapa actuală, tre
buind a fi studiat In 
profunzime de către 
noi toți.

Ne' aflăm tnir-vn 
moment crucial al lup
tei pentru progres ți 
civilizație tn România.

In mcgazinul „Electronica" din centrul Ploieștilor mulțimea s-a strlns In 
fafa televizoarelor

ce s-a făcut și ceea ce trebuie să sa 
facă In vlltor.l

Stațiunea „Juplter", hotel Pajura, 
Interlocutor Jânos Konlz, maistru la 
fabrica „Ciujana" — Cluj.

— Ml-a mers drept la inimă în
demnul înflăcărat al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat nouă, 
muncitorilor, do a Îndeplini cincina
lul înainte- de termen. De lot ceea 
ce facem noi astăzi pentru dezvolta
rea patriei se va bucura nu mimai 
generația noastră, dar și copiii noștri, 
iar tn ce privește cuvintele tovară
șului Ceaușescu despre politica na
țională a partidului, ce vreți Ilustra
re mal bună dorit faptul că mă aflu 
alei, la odihnă, pe litoralul Mării 
Negre, cu mai mulțl prieteni și co
legi din fabrică, români șl maghiari, 
împreună muncim, Împreună no 
bucurăm de viață...

în pofida timpului foarte favorabil 
excursiilor, cele MO de locuri ale sa
lonului roșu de la Casa de cultură 
din Sinaia s-au dovedit a fl insufi
ciente. încă de In ora 8, oamenii 
muncii nflațl aici la odihnă s-au așe
zat in fața televizoarelor. Au mal 
fost introduse 200 de scaune. Așa «-a 
Intîmplat peste tot în fața celor 43 
de televlzoarei .au luat loc aproape 
2 000 de oameni. In cele 34 de vile 
care ou, televizor — de asemenea; iar 
din Bucegl nl s-a transmis că la ca
bane abia se mal poate găsi-un loc.

„Jar știrile continuă sâ sosească 
din toate colțurile țării plnă Ia orele 
Urzii ale Închiderii ediției. în fapt, 
de oriunde ar yeni, ele exprimă ace
lași. sentiment, aceeași ^certitudine : 
sentimentul unanim al participării la 
un moment erodai pentru destinele 
patriei, certitudinea așezării de te
melii trainice pentru prezent și vi
itor.

minarea proiectelor de exi
teu locomotiva L.D.TI.-1M C.P. ; rea
lizarea a 20 da bucăți echipamente 
de frinfl.

Părăsesc Încăperea 
cretarului general al 
mine acolo, pe ecrani 
In mijlocul oamenilor. Cuvintele sale, 
difuzata prin zeci de difuzoare, mă 
Însoțesc Insă tn halele de producție, 
țn Acolo unde tovarășii de
imlnct, dj Interlocutorilor mei — cel 
din scEdnbul I — le dau viață, la 
transformă in fapte.

Peroanele Gării de Nord slnt puțin 
animate. în schimb, sălile de aștep
tare alnt arhipline. In liniște, ca să 
nu-1 deranjeze pe ceilalți, atunci 
cl nd «e anunță plecarea vreunul tren, 
dțlva călători se strecoară afară.

Privirile tuturor sint Îndreptată 
elitre ecranele celor două televizoa
re Instalate alcL Reușim cu greu să 
na găsim un loc. Ascultăm șl noL 
Vecinul meu face o remarcă : „Ei, 
așa da I". II întreb pe Mlhai Tiniof- 
te, muncitor la fabrica de tricotaje 
din Iași :

— La ce vă glndeațl etnd ați făcut 
remarca de adineauri ?

— Știți, eu lucrez in aprovizionare. 
Adineauri tocmai vorbea tovarășul 
Ceaușescu despre necesitatea mal bu
nel gospodăriri a întreprinderilor; 
despre autonomia centralelor. Ara 
dreptate 1 Uneori pentru ca să te n- 
provlzlonezl cu un material Iți tre
buie o mulțime de semnături șl a- 
probărL Or, timpul trece, producția 
suferă de lipsă de materiale™

— Văd că slnt cunoscute exact toa
te lipsurile ’l asta mă bucură — in
tervine Vasllc Popescu, muncitor In 
Grupul da șantiere pentru construe-

,’te zile fierbinți; concediul de odihnă 
aproape 1 COCCO de oameni al. muncii 
de pe Întreg cuprinsul țării. Cu mult 
înainte de ora 9 dimineața, la clu
buri, ta . holurile ^marilor complexe 
hoteliere, In fața televizoarelor și a- 
paratolor de radio s-au adunat mii 
și mii de turiști pentru a as
culta Raportul tovarășului Nicolao 
Ceaușescu. ;

La clubul central Eforie Nord, In
tr-o pauză a expunerii, discutăm cu 
inginerul Dumitru Alexandru, do 
la Combinatul siderurgic Galați.

— Niciodată plnă astăzi n-am În
țeles mal bine marca răspunde-e pe

Victoria depinde nu
mai. de noi — ți t. 
vom dobindi. Istorii 
patriei noastre 
marcată de m puține 
momente cruciale. A- 
vcm mlndrla de a a- 
firma : pe toate, po
porul le-a trecut cu 
bine, eu fruntea evs, 
hotărit in pind șl în 
faptă.

Prin secretarul 
general, partidul, con- 
ducătorul luptei noas
tre pa.țnice pentru pro
gres jl dcltizațle, a 
spus lucrurilor pe 
nume : depinde numai 
da noi, de noi toți cei 
care muncim, dacă in 
următorii cincispre
zece ani România se 
va situa In riadul 
țărilor dezvoltate, pu
țind sâ aslaure bunâ- 
starea ji fericirea a- 
câstui popor sau va 
rămîne, pentru multă 
vreme, in urmă... Iar 
noi, comuniști ți ne- 
comunifti, toți cel care 
muncim, 
dăm un răspuns. Tre
buie eă ne glndlm ■ la

începerea construc
ției — ta 1054 — a 
unul combinat side
rurgie la Paz del Rlo 
a marcat simbolic de
butul unei noi etape 
In Istoria contem
porană n Colum
biei : etapa dezvol
tării Industriei națio
nale. Paz del Rlo, de-o- 
potelvă pilon al Indus
trializării șl școală do 
cadre de care are atlta 
nevoie o țară ce-șl pro
pune doblndlrca unei 
reale independențe po
litice șl 
Ilustrează 
constantă 
blei, care 
azi 102 de ani de In pro
clamarea independen
ței, de a-șl diversifica 
economia., de a evita 
avatarurile monocultu- 
rii sau ' monoproduc- 
(lol. Pentru că, deși 
întinsă (peste X milion 
kmp) șl bogată ta re
sursa naturale (Im
portante zăcăminte de 
fler, cupru, lignit, nur, 
petrol etc.), Columbia 
este încă, Intr-o bună 
măsură, tributară a- 
grlculturil, respectiv, 
plantațiilor de cafea, 
orice oscilații ale pre
țurilor pe piața mon
dială repercutlndu-se 
Imediat In balanța co
mercială a țării.

Dezvoltarea econo
mică de ansamblu 
presupune ta mod fi
resc ți eforturi sus
ținute pentru recupe
rarea resurselor na
ționale. în 1KJ7, par
lamentul a adoptat

economice, 
preocuparea 
a Colurn- 
anl vers cază

CampionateSe europene 
universitare au început ieri

dezvoltate am luat cu
noștință din fapte, 
din realizări impresio
nante, intr-un timp 
icurt. Am în minte 
toate acestea — jl 
sinf convins cd toți oa
menii muncii, in acest 
moment crucial, vor 
da un rdjrauns bărbă
tesc, îndrăzneț, un 
răspuns demn de con
structorii noii socle- 
tăii : vom clștiga bă- 

, . . . tdlia pentru un viitortrebuie să /erJcI/, .

Cu-prilejul Zilei naționale a Rs- 

te România, Cvmvuu mujieakeu, e 
adresat o telegramă de felldtara ml- 
nlsteului relațiilor externe al Repu
blicii Columbia, Alfredo Vasquez 
Carrizosa.

țlI-Brălla. Am ascultat un plan da 
dezvoltare perfect realizabil șl care 
poate fl depășit Vin din concediu, 
am fost tatr-un circuit prin tară ; vă 
mărlurise®: că5 peste tot am văzut 
elanul cu care toată lumea s-a an
gajat ta întrecerea socialista. Hotă- 
rlrile ce se vor,lua Ia Conferința,vor 
da uh nou Impuls acestei întreceri.

în ‘ cealaltă sală, economistul 
Gheorghe Munleann din Iași :

— E foarte bine că s-a pus atlt 
de ascuțit problema eliminării veri
gilor intermediare șl reorganizării 
conducerii ministerelor. în felul a- 
cesta opiniile oamenilor din produc
ție vor fl mai bine cunoscute, Jar 
sarclnllo vor fl Întotdeauna realiste. 
La ora actuală stat destul oameni 
care ocupă posturi ce nu &e jus
tifică . prin sarcini concrete. Or, 
așa după cum arăta tovorășiil 
Ceaușescu, printr-o repartizare judi
cioasă a sarcinilor ne oameni sa vor 
elimina a ceste neajunsuri.

In curtea fermei Lateasca m I.A.S. 
Roșiori de Vede, oamenii cnre-și 
începuseră ziua ue muncă între orele 
4—5 dimineața sa adunaseră in fața 
televizorului, scos pa pervazul fe
restrei do 1a biroul șefului do fermă, 
în prima pauză Intrăm ta vorbă cu 
clțlva dintre el :

— Ați auzit cum o cu pămtatul —

Ora S, deschiderea lucrărilor 
Conferinței. Furnallșill raportează i 
190 tone fontă peste planul zilei.

Ora 12 : 247 tona fontă peste 
'plan.

Ora 15 : 305 tone™

, «Jurilor,; cațe. la. Jnyțtațls Mln&tera- 
lulJEconomiei Forestiere șl Materia- 

_ : lelor‘,de’.j Construcții, a făcut Wiață
Comellu Mănescu, if‘‘ - In' tara 'noastră',țtarăsit mferrarl 

* J~ ‘ Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopenl, 

oaspeții au fost salutați de Mlhai Su
dor, ministru setxetor de stat la Mi
nisterul Economici Forestiere șl Ma- 
terlalelor de Construcții, de funcțio
nari superiori din minister.

(Agerpres)

---------------------------- ----------------------------------------

Pentru cel ce ar 11 avut ieri putința să străbată 
cu forța gîndaluj străzile orașelor șl ulițele sa
telor din Întreaga țară, imaginea cea mal frapan
tă ar 11 fost a ferestrelor deschise. Prin mii șl mii 
de ferestre — ale diidirllor publice și ale locuin
țelor particulare — se auzea același șl același glas, 
multiplicat în ample ecouri de peisajul înnoit al 
patriei, de inimile șl mințile milioanelor do con-

„legca naționalizării 
progresive". în spiritul 
el a-a prevăzut trece
rea ta patrimoniul so
cietății Ecopetrol (Em
press Columbiana de 
pctroleos) a trei peri
metre petroliere ne
exploatate tacă, aflata 
in concesiunea trustu
lui „International Pe
troleum Company". A- 
ccat proces de recupe
rare a avuțiilor na
ționale a fost nălucit 
prin statutul asupra 
investlțLilor străine, a- 
doplat ta cadrul „Pac
tului Andin* (din care, 
ta afară de Columbia, 
mal fac parte Peru, 
Chile, Ecuador șl 
Bolivia) șl potrivit 
căruia companiile 
străine, care acti
vează ta zonă alnt 
obligate să cedeze pro
gresiv acțiunile lor, 
Intr-o proporție de 
51 la sută, Între
prinzătorilor autohtoni 
sau Corporației andina 
pentru dezvoltare. Li
mitarea participării 
societăților străine șl 
redoblndlrea 1 terenuri
lor petroliere au fost 
însoțite de măsuri 
pentru dezvoltarea u- 
nel Industrii proprii 
do rafinare a țițeiului 
la Momonal șl Borran- 
ca-Bermeja — princi
palul centru petrolier 
nl țării.

Punerea în valoare 
a altor bogății ale ță
rii, diversificarea pie
țelor externe, ta scopul 
consolidării tadepen- V. PAUNESCU

partid aflate ta 
.uluuuc u.vuu.t-vu. Și totuși, oamenii 
șl-au adus cu el carnetele de notițe 
și creioanele. Cel prezențl 
pe ecranul televizorului, 
prezentat de secretarul ____
partidului la Conferința Națională.

Citesc pe un carnet numele veci
nului meu de vizionare : Marian 
Avram, muncitor specialist, seeretn- 
ral comitetului de partid din secția 
mecanică, membru ta comitatul oa
menilor muncii din uzină.

— Ce anume v-a reținut atenția, ta 
mod deosebit, plnă acum ?

— Analiza profund științifică a 
vieții noastre economice șl sociale, 
realismul Raportului, bogăția de idei 
pe care o cuprinde. Fiecare freză 
demonstrează o profundă cunoaștere 
■ vieții — concret, In obiect. Fie că 
caia vorba de problemele produc
ției, fie că este vorba do problemele 
soatilă. Ascult șl constat : alnt pro
bleme pa caro le-om intî’nit, care 
ne frămlntă. Toăte acestea consti
tuie penteu noi garanția:„ r^lizȘrJIj. 
obiectivelor propuse,,â; planurjlor-ria„ 
perspectivă po caro le' deschide Ra
portul.

Penteu citcva clipe, muncitorul 
Marian Avram se concentrează din 
nou asupra notițelor. .11 urmăresc 
îndeaproape. însemnarea e scurtă, 
concisă : „Cu un ritm mediu anual 
de 0—10 la sută, în perioada 1070— 
1£MK> producția globală induslrlnlă va 
crește de 6—8 ori față de 1970".

Privesc In jur. Oamenii urmăresc 
cu atenție, cu Interes flecare cuvlnt 
al secretarului general al partidului, 
schimbă între ei replici scurte. In-' 
te-un colț, un afiș : „10 lullo, zl do 
producție record".

Practic asta înseamnă ta plus față 
de celdlalte zile : realizarea unol 
șarje de 8 tone oțel rapid de către 
echipa condusă de comunistul Iulian 
Popescu ; realizarea unei șarje de 9 
tone piese bruta turnate, da echipa 
condusă de comunistul Anghel 
Neagu ; realizarea înainte de termen 
a unei locomotive de 430 C.P. da că
tre echipele conduse de comuniștii 
Emil Sloia șl Nicolae Stflnescu ; ter- 

' ' ' ’ lecuțle pen-

nol ți la urmașii noș
tri, la detlinul patriei 
— țl-apoi i.ă rdtpun- 

eite dem. Am In minte 
imaginea a nenumĂrațl 
construcîori ai zocla- 
lismului de Ia orașe 
ji late, da pe marile 
j.antic-e, da pe ogoare, 
din institute de cor
ectări, din școli și u- 
nivcnltăți; glndurlle ți 

zău năzuințele lor îmi itnt, 
ne slnt cunoscute ; de 
hotărirea lor de a con
tribui eu toate forțele 
la făurirea societății 
inciahite multilateral

Alo, .„Scîntela" 7 Stal Vasl- hdi- 
le Chlș, secretarul Comitetului de rtle C 
partid al șantierului de la Mărlșe- — / 
lu. L-am ascultat - la radio pe Io- neril 
varășul Ceaușescu : „Se poate pu- fâțlle 
ne pe drept cuvlnt întrebarea dacă tilnini 
angajamentele luate șl estimările. Alei s 
suplimentare pot fi înfăptuite, dacă rile C 
ele au o hazâ materială reală". Vă M pp 
rog să notați. Noi, cel de la coqiw^ dls 
plexul de amenajări hlilrotehnike torul 
de pe Someș, avem astfel de condl- făcui. 
(II. Astăzi, în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului am atașat 
exeavațlile la suprastructura cen- în i 
tralel subterane. Termenul era 1 mrmlj 
decembrie 1972. De asemenea, am pauza 
atașat lucrările de betonare la cas- dnnat 
telul de echilibru cu cinci luni tax- — I 
iute de ceea ee s-a prevăzut in spune
grafice. Mai Important este însă Oarae
altceva. Prima garanție că ne vom. aduna
îndeplini angajamentele stat oa- ce ho
menii, performanțele actuale, dar trebuiV

Excelenței Sale
Domnul MISAED PÂSTRANA BORRERO

17.X3 Deschiderea emisiunii de 
dupS-amlază. Emisiune In 
limba maghiară e Conferința 
Naționala a parlldulul. Emi
siune de reportaje șl comen
tarii a Cântece ri jocuri 
populare.

18.13 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18,53 Zilele Conferinței — zile 
record In producție. Transmi
siune directa de la uzinele 

. „Electrcniagncllca* din Bucu- 
reștL ■

1E.M 1801 de seri, 
lfflja Telejurnal.
M,13 Interprețl tndrâaltl da mu

zică populară.
13,M Tulcea tș! zidește cetatea. 

Reportaj de Tralan Ccțovel.
M.16 Pagini de umor : Noi aventuri 

ta epoca de piatră. ,
33,63 Universitatea TV.
1L<8 „îl de ore*. ,

PROGRAMUL n ,
»,J3 Concert de muzica simfonică 

romanească.
31.13 Agenda.
îl,S Bucureșllul necunoscut, Podul 1 

Tlrgulul de afară. Calea Mo
șilor de ari țl de mllna.

81,43 Film nrtlsUc : noapte ,
a Albatrosului* (UD

8W3 Seară de balet : ..Prtcul'.duis ,



a e 1

BERLIN GENEVA „NODONI SHINMUN" :

Mflpranâ
Offi!

BERLIN 18 — Corespondentul, nos
tru Șt. Deju transmite : Miercuri a 
avut Ioc In capitala R.D.G., In pre
zența primului secretar al C.C. al 
P.S.U.G, Erich Honecker, șl a altor ristice peni 
conducători de partid șl de stat, cea socialista”, 
de-a V-a sesiune a Camerei Pbpu- 1' ' 
lure a R D. Germane. Re ordinea de 
zl s-au aflat raportul primului .vice
președinte al Consiliului’d« Miniștri, 
Horst SlndCftmann, privind îndepli
nirea planului economlernnțlonale In 
prima , jumătate . a anului 1072, 
legea privind ratificare» Tratatului 
de prietenie, colaborare șl asistenta 
mutuală Inehelat Intre Republica, So
cialistă România șl Republica Denw- 
eratft Germană șl ratificarea conven
țiilor consulare încheiate de RD.G. 
cu R P Polonă, R P. Bulgaria. R. S. 
Cehoslovacă șl R P. Ungară.

Ministrul de externe. Otto Wlnzer, 
a prezentat expunerea de motive pri
vind legea referitoare la ratificarea 
Tratatului de prietenie, colaborare șl 
asistență mutuală încheiat Intre Re
publica Socialistă România șl Repu
blica Democrată Germană. Otto Wln
zer a spua : „Arest tratat eșle nn'do-, . 
eument Important pentru dezvnltarea Polonă,, R P. . Bulgaria. R ! 
relațiilor între cele două țări. El slovacă șl RP. Ungară.

f fl BUT WIÎTUL
SE 10.

confirmă hoUrîrea Lor de ■ dezvolte 
In continuare rclaillle de prietenie șl 
colaborare pe baza principiilor și nor
melor calllaLIv noi, care sini caracte
ristice pentru relațiile dintre statele 

Ministrul de externe a 
declarai că tratatul corespunde intc- 
ruselar vitale ale ambelor țări șl. că 
c! pornește, ta toate articolele și pre
vederile sale, de la situația șl reali
tățile existente după mal bine de un 
sfert de veac de la sfirșltul celui de 
a'.doilea război nwrrdW. Oțto‘ Wln
zer a propus, ln numele Consiliului 
de Miniștri, ratificarea de către Ca- , 
mera< Pppularfi: a tratatului.

Deputatul Willi Voter Konuok a 
propus,, de asemenea, ta numele, co
misiilor pentru politică externă ■ șl 
Juridică ale Camerei Populare, rati
ficarea tratatului. Deputății ari adop
tat ln unanimitate! legea privind, ra
tificarea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență, mutuală Intre 
Republica Șocla'lslă România șL Re
publica Democrată Germană.

Tot ta unanimitate au fost adoptate 
---- .—.. . șl. legile Drirtrid . raflf!cnrea,bosiverț- 

a spus : „Aeesi tratat ește nn do- țlilor consulare ale RD.G. cu'R P.
lent Important pentru dezvoltarea Polonă, R P., Bulgaria,. R' S. Ceho

VIETNAMUL DE SUD

LUPTE PUTEWCE LA QUANGTRI
DECLARAȚIA M.Â.E.BAIGON 18 (Agerpres). — Lupte 

înverșunate oontlnoă să. albă loc in 
▼eelnUatea orașului Quang Tri. unde, 
de citeva eSplămlnl, In pofida bom
bardamentelor masive șl neîntrerupte 
ale aviației S.U.A» se află blocate n- 
nltățlle salgon-eze eare partlctoă la 
încercarea de recucerire a âeestiil o7 
raș, eliberat de forlete F.N.E. 'tn 
cursul actuale) ofensive.

Forțele patrlottee smî-vletnameze 
an atacat, în nltlmele.84 de ore, cn 
un baraj de artilerie, garnizoana 
salgoneză din capitala provlneîel 
Blnh Duong — orașul Phn Cuong, 
situat la 23 km nord-vesi de Salgon.

PotrMt agenției de presă „E- 
Hberarea', In perioada dintre 5 
aprilie și 15 Iulie, forțele 
F.N.E. au ucis, rănit sau cepfu- 
rai peste 21003 militari saspo- 
neri și americani Se-a luriaul 
șoselei nr. 13 — ehle ștrateplcâ 
Importantei. In zona căreia re
gimul da la Salgon a construit 
cu ajutor american o puternică 
linie de apărare, statlonlnd un 
mare numdr de trupe .coman
date de "felhșlUeri^îămericcnli 
De asemWWii'Mpafriotlhwau 
doftorii 209 de., elicoptere șl a- 
cioane americane țl au distrus 
®S) de vehicule mlllțare. 'prin
tre care tancuri șl care blintlate, 
150 de tunuri șl morttere grele, 
eapturlnd mH de arme de di
verse tipuri. Drept urmare, a- 
daugă agenția „Eliberarea”, șo
seaua nr. 13 continuă să se afle. 
In cea mai mare parte, sub con
trolul forțelor F.N.E.

ĂL G.R.P. AL REPUBLICII 
VIETNAMULUI

DE SUD
■VIETNAMUL DE SUD 19 (Ager

pres). — M.A.E al G.R.P. al Republicii ------ . dat pu^icjtațu
...... ™u!; se ’ cere 

nou încetarea tuturor acțlu,- 
■ do război americane din Viet

namul de sud. n politicii de „vietna- 
mlzare” a războiului, precum și a 
tambardamenteior, minării, blocări! 
șl tuturor acțiunilor agresive îndrep
tate. împotriva RD. Vietnam șl abor- 
dnrea cu seriozitate a negocierilor de 
la Paris; în încheiere fie exprimă ho
tărî rea forțelor armate șl populației 
sud-yletnameze ca, alături de popoa
rele laoțian șl cambodgian, "să conti
nue războiul do rezistență împotriva 
agresiunii SU.A.. pentru salvarea na
țională, plnă la victoria definitivă.

comună 
și unele țări membre 

a'e ALLS.

preș). •
Vietnamului de Sud o ■ 
o declarație în . caro 
din : ’ *’
nil or-

intre

SESIUNEA CONSILIULUI ECONOMIC $1 SOCIAL AL O.N.U.

Este necesară o largă cooperare 
internațională in sprijinul 

dezvoltării
central al programului,trebuie-ră rl- 
mlnă creșterea, eanlltallvă și callta- 
tlvă, a aslslcnțel tehnice ln favoa- , 
ren țărilor In cura de dezvoltare, a 
cărei realizare nu va fi posibilă de- 
cîi dacă-țările.dezvoltate vor Ințe- , 
lege obligația ce le revine de n .par
ticipa Intr-o măsură sporită Ia efor
turile depuse de celelalte târî, ta 
scopul creșterii nivelului de (ral ma
terial și spiritual al popoarelor lor.

Totodată, delegatul romfln a subli
niat necesitatea aplicării cu consec
vență a principiului universalității 
ncUvliățllOr programului. Cooperarea 
prin Intermediul P.N.U.D. este, prin 
excelență, un domeniu al cooperări! 
Internaționale, ln care flecare națiu
ne. indiferent de nivelul său de dez
voltare sau de sistemul său social- 
politic, ore ceva de oferit șl, ln ace
lași timp, de primit

Vorbitorul a exprimat, aped, satis
facția delegației române pentru re
lațiile de cooperare pe care le-a dez
voltat România cu P.N.U.D. șl a subli
niat dorința de a Intensifica aceste 
relnțlL

,0»

t f .1. ■ -.i -;«•>■(• .(*
r- La Ge- 

celel de-a
GENEVA 10 (Agerpres). - 

nova continuă, lucrările «.*«, 
53-a sesiuni a Consiliului economic 

■ șl social al O.N.U. înccplnd de luni, 
11 ItiUe, [ Comitetul economic al 

■ECOSOC șl-a' concentrat atenția asu
pra punctului privind activitățile 
operaționale pentru dezvoltare.

Lutad .cuylntul ln cadrul dezbate
rilor, reprezentantul român Nicolae 
Dinu s-a referit, po larg la activita
tea Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). Ia re
lațiile de cooperare care se dezvoltă 
Intre România șl acest organism. El 
■ apreciat că P.N.U.D. a devenit un 
organism solid, eficace șl cu o valo
roasă-experiență ln domeniul spriji
nirii îmbunătățirii situației economice 
ln țările .!n curs de dezvoltare. Prin 
activitatea ’ sa, .desfășurată de-a lun
gul celor două decenii de existență, 
programul a facilitat participarea de 
o manieră mal echitabilă a țărilor 
ln curs' de dezvoltare la avantajele 
progresului economic șl tehnic mon
dial. . .

Referindu-ee la viitorul P.N.U.D., 
vorbitorul a subliniat că obiectivul

i

: IN LEGĂTURĂ CU ÎNCHEIEREA MISIUNII 
PERSONALULUI MILITAR SOVIETIC DIN EGIPT 

Declarația „președintelui. Sadat

„Problema reunificării Coreei trebuie 
să fie rezolvată de însuși poporul coreean" 

a-au desfășurat Intr-o atmosfera do 
înțelegere reciprocă șl încredere, 
după publicarea declarației comune 
Istorice a Nordului și Sudului.

NejMI© Unite. UB erap 
de 12 state africane și arabe, precum 
șl Iugoslavia au adresat secretarului 
general el O.N.U. o scrisoare prin 
care solldiA să fie Înscrisă pe ordinea 
de zi a viitoarei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. — care ae va des
chide la 10 septembrie ~ problema 
intitulată „Stabilirea do condiții fa
vorabile ln vederea accelerării reunl
flcării pașnice și Independente a Co
reei”. Statele Inițiatoare Intenționea
ză sâ supună Adunării Generale ■ 
O.N.U. două rezoIuțlL Una dintre a- 
cestea cere dizolvarea Comisiei. Na
țiunilor Unite pentru Coreea, retra
gerea trupelor O.N.U. din Coreea de 
aud șl accelerarea negocierilor din
tre reprezentanții Sudului șl Nordului 
acestei țări Cealaltă rezoluție pro
pune Invitarea. reprezentanților 
RP.D. Coreene țl Coreei de sud 
penlru a asista la dezbaterile Comi
tetului politie al'O.N.U. asupra a- 
ceste.1 probleme.

La PanmunJon a avut Ioc cea de-a 
23-a reuniune a convorbirilor preli
minare dintre organizațiile de Cruce 
Roșie din Nordul șl Sudul Coreei. Cu 
acest prilej au fost discutate proble
me de procedură șl de organizare a 
convorbirilor propriu-zlse șl s-a căzut 
de acord ca acestea să Înceapă te 
S august 1972.

PHENIAN 18 (Agerpres). — Ziarul 
pNodon Shlnmun”, organ al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, a pu
blicat un articol ln care se spune in
tre altele1: Problema reunlflcării Co
reei este , o problemă internă " a. po- 
ponilul coreean, care nu permite nld 
un amestec al forțelor exterioare, ea 
puțind‘fi rezolvată1 numai de coreeni 
înșiși. Bizuirea po forțe din afară:ar 
dure ta ruină națională, ,1a perma
nentizarea dezbinării și aducerea Co
reei fnlr-o situație disperată, . de o 
novă gravitate. O dată rezolvata pro
blema reunlfleâril, se va dezvolta ®- 
oonomla națională ca un tot unitar, 
se va construi o Cores nouă și pros
peră, rare va asigura o viață bună 
pentru popor, vor fi posibile crearea 
unu! fond comun de cunoștința șl 
unificarea eforturilor întregului po
por coreean In exploatarea în comun 
a resurselor țăriL

Reunlficarea independentă a țârii 
nu ponte fi realizata separat de lupta 
pentru retragerea din Coreea de 
sud a forțelor militare americane, 
pentru staționarea cărora nu există 
nici o Justificare. Trupele americane 
toebuie să sa retragă Imediat, tar 
problema coreeană trebuie să fie re-

reunlficarea șl 
le să fie ime

diat dizolvată — arată, în arfâco- ..... ... - .
S-a ajuns, totodată, ta un acord

men- 
acesta a 

, care

zolvntă de Însuși poporul ' c 
Comisia O.N.U. pentru reunîfl 
refacerea Coreei trebuii
Iul din „Nodon Shlnmun”.
privind’componența delegațiilor 
convorbirile of letale. După cum m 
țloneazA agenția A.C.T.C.. acesta 
fost primul rod al convorbirilor, c

DE PRESA

TRANSMIT:
Intro guvomul UD. Gor- 

mano și Senatul vesî-bor- 
Unez * fast parafata o Înțelegere 
care reglementează cu Berlinul occi
dental schimbul unul teritoriu Ia fosta 
gară Potsdam, care aparțineai plnă 
in prezent, capitalei RD.G. înțele
gerea va intra In vigoare după sem
nare, cere este prevăzută psntru 21 
‘.g&U. A.D^.ltflI“ RD G- MUnta

700 ptiriicipniiți dmnwrf 
ta „Săptfimlna Mării Baltice” - ma- 
? . 06 »,“vut loc recent te Ros
tock (RD.G.) — au adresat o scri
soare ministrului de externe al Da
nemarcei, K. B. Andersen, ln care cer 
ca țara lor să stabilească relații di
plomatice normale cu R D, Germană.

Horcdom * <
toiul Cambodgla, președintele Fron
tului Unit Național , al JCambodrie! 
?l-a Încheiat miercuri partea ofictală 
• vizitei sale în Iugoslavia.

0 coaforinjă soviet»— 
gmeriBanff ronrecrată problem», 
lor comerțului dlntr® cel» două țări 
va avea Ioc în orașul american Port
land («talul Oregon). In opinia gu
vernatorului Tom McCall, din Ore
gon, convocarea conferinței reflectă 

«.’«mente ale relațiilor dintre 
U.RS.S. și S.U.A, care au apărut In 
urma convorbirilor de Ia Moscova 
dintre președintele Richard Nixon și 
conducătorii aovletid.CAIRO 18 (Agerpres). — După 

cum informează agenția M.E.N.,- In- 
tr-o declarație făcuta ln fața Comi
tetului' Central al Uniuni! Socialiste 
Arabe, președintele Sadat n comuril- 
cat că misiunea consilierilor șl ex- 
perțllor militari sovietici, „care nu 
venit in Egipt Ia cererea noastră, 
expiră la 17.iulie”.
. Președintele a declarat că forțele 
armate egiptene vor prelua Întreaga 
activitate pe care au d«stAșurat-o 
consilierii ș! experțll sovietici, că 
toate instalațiile care au fost con
struite pe‘ teritoriul egiptean In po- 
rfbăiln de’ după războiul din Iunie 
1907 și toate echipamentele ..au de
venit 1 proprietate deplină a forțelor 
armate egiptene .?i vor fi puse sub 
administrarea ăceatorn”. El a ndfiu- 
gât că ‘.Egiptul solicită realizarea 
unei fulllniri eglptenrio-sovletlco 
pfcntru a ■ purta convorbiri ln legă
tură cir viitoarea etapă”.1-
• ■Președintele Sadat’-g arătat că 
aceste hotarlrl nu fost luate „Hună 
examinarea situației din to.ate punc
tele de vedere, precum și pe baza 
deplinei recunoașteri a marelui aju
tor pe care nl l-a acordat Uniunea 
Sovietică ri n marii noastre dorințe 
de a menține raport urli a prietenești

: Declarația agenției T. A. S. S

cu aceasta”. H a declarat că aceste 
măsuri „nu afectează cu nimic Tra
tatul de prietenie șl colaborare 
sovieto-eglptenn încheiat pe 6 perioa
dă de 15 ani”.

Comitetul Central al Uniunii So- 
daliate Arabe — după cum a anunțat 
postul 'de radio Cairo — a aprobat ln 
unanimitate măsurile anunțate de 
președintele Republicii Araba Egipt

Miercuri, Comitetul Central ;al U- 
nlunll Socialiste Arabe s-a Întrunit 
din nou. sub conducerea- președinte- , 
lui Anwar Sadat — anunță agenția 
M.E.N. intr-n declarație dată publi
cității ln Încheierea reuniunii se 
arată că C.C. a hotărit ea problema 
unității naționale să fie singura În
scrisă pe agenda Congresului Națio
nal al Uniunii Socialiste Arabe, 
prevăzut penlru 23 iulie. în ra
portul prezentat la această șa- 
dlntăi- Sayed Morel, prim-secretar 
al -ftC. tal U.S.A., ta arătat 'că ■taotă- 
rirea privind Încheierea misiunii 
cxperțllor militari ■ sovietici din 
Egipt se Înscrie ln cadrul ' princi
piilor reveiuțlel clin iulie 1952, care 
prevăd independența hotflrirllor po
litice ale Egiptului.

TOKIO 19.Corespondentul Ager
pres, FL Tulu, transmite : în ; 
sfi conferință de presă, 
miercuri, prerhlerul Japonez,miercuri, premierul Japonez, Kakuel 
Tanaka, șl-a exprimat speranța eu 
problema normalizării relațiilor teu

s guvernul său. Această 
iflă acum In țșturliu la 
Externe. înainte de a

problc__ -
R P.’ Chineză“ va fi reglementată de
finitiv de către guvernul său. Această 
problemă se află acum In Isludlu la 
Ministerul de Externe. înainte de a 
se lua o hotărire finală, este nevoie.

SAN FRANCISCO

ln.14, îl re' realizeze un acord între 
guvern, pa de o parte, și opinia pu
blică și opoziție, pe de altă parte, 
precum șl consensul Intre membrii 
Partidului liberal-democrat de gu- 
vernfifnlnt Răspunzlnd la întrebarea 
dacă va vizita Pekinul, Tanaka a 
afirmat că va permite ministrului da 
externe, Ohlra, să meargă ln capitala 
R P. Chineze pentru a discuta cu 
conducătorii acestei țări.

*
în capitala niponă a «orit o delega

ție chineză condusă de Hao Ctang- 
șlh, vicepreședinte al Academiei chi
neze de agricultură si științe silvice 
și membru al Consiliului Asociației 
de prietenie China—Jnponta.

*
Premierul Consiliului de Stat al 

HP. Chineze, Clu En-lal. a oferit o 

din Japonia, membru nl Dietei — 
anunță agenția China Nouă.

Convorbiri cubono-lngc- 
«Icive. ° delegație a Comitetelor 
pentru apărarea revoluției, condusă 
de Lute Gonzales Martureloa, direc
tor coordonator, a avut convorbiri 
oficiale cu o delegație a Uniunii So
cialiste a Poporului ăfundtor îdin Iu
goslavia, condusă de Aii Sukria, afla
ta Intr-o virilă la Havana. Cele două 
delegații au procedat la un j schimb 
de păreri ln legătură cu sarcinile 
principale șl experiența celor două 
organizații.

So
diu Iu-

Mntarea secretarului
■ de stat al S.U.Â.

BAN FRANCISCO 19 (Agerpres) — 
înlr-o cuvin tare rostită in fața Clubu
lui Commonwealthulul, la Son 
Francisco. secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, s-a referit la unele 
problem® Internaționale. Abordlnd 
problema relațiilor S.U.A. cu 
R. .P. Chineză șl U.RS.S., secretarul 
do stat s-a referit ta importanța-vi
zitelor președintelui Nixon ln aceste 
țări, 1a utilitatea dezvoltării schimbu
rilor in diferite domenii.

Evoclnd vizita sa în România, 
Rogers a subliniat că Adminis
trația va Insista, in continuare, 
să obțină, din partea Congresului, a- 
probarea legislației care să permită 
accesul exporturilor românești ln 
Statele Unita po baza clauzei națiu
nii celei mal favorizate, adică fără 
tarife dlscrimlnatorlL
' Secretarul de, slat, al S.U.A .a 

apreciat că. pentru promovarea unor 
relații pașnice Intre stata, trebuie să 
exista un'respect universal față 
dreptul fiecărei țări, ta Independență, 
ta suveranitate și la propria ei dez
voltare interni, liberă de «mestec din 
afară. Nu trebuie să as refuze unei 
țări suveranitatea deplină numai pen
tru că aceasta cate o tară mică. In 
aeest context, 'el a relevat, ruferin- 
du-s® ta vizita președintelui Nixon la 

' Moscova, că este de mare importanță 
pentru pacea șf securitatea următo
rilor ani angajamentul, scris prin 
rare U.RS.S.. șl S.IJ.’A. au acceptai 

, să' recunoască egalitatea suverană a 
tuturor statelor șl să nu revendice 

, penlru ele inseis mu să recunoască 
revendicările oricărei nit® țări ta 
drepturi speciale sau avantaje in pro
blemele Internaționale. Recunoașterea 
suveranității șl independenței tuturor 
țărilor este primul principiu .al rela
țiilor internaționale — a subliniat 
secretarul de stat al S.U.A.

Arătted că1 există o dorință cres- 
cindă de a se limita folosirea forței 
ln relațiile internaționale. William 
Rogers a spus că statele trebuie să 
fie dispuse să ge blzule mal puțin pe 
forță ca Instrument viabil al politicii 
națlonnle.

DEMISIA GUVERNULUI

MMsfrnI spesal©! d 
cerilor externe, Grsgorlo Lo
pez Br0VO, so,!^ lB Londra Intr-o 
vizită oficială, a avut, miercuri, o 
Primă întrevedere cu omologul său 
britanic, Alec Douglas-Home. Izi 
sflrșitul convorbirii, un purtător de 
cuvint al Foreign Office-ulul a decla
rat câ cei doi miniștri „au abordat 
toate aspectele relațiilor anglo-spa- 
nlole, Inclusiv Gibraltarul”.

FINLANDEZ
Sesiunea ConsIUolal BS- 

nistorid d Pieței comuno, 
care are loc la Bruxelles, și-n Început 
miercuri lucrările! La lucrările sesiu
nii. prezidate de ministrul dej externe 
al Olandei, Norbert Schmelzer — au 
fost Invitați aă participe șl miniștrii 
afacerilor externe al celor patru țări 
candidate : Marea Brltanle, Irlanda, 
Norvegia șl Danemarca.

' .
Siadlefftul ita

lieni “ hotărit ca azi să M deită- 
șoar® ultima grevă de 24 de oro din 
seria de acțiuni revendicative Inițiate 
luna trecută în - semn de protest față 
de hotârlrea administrațiilor unor 
publicații de a suspenda edițiile de 
luni alo principalelor cotidiene Ita
liene.

BRUXELLES 18 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-a încheiat runda, finală 
a tratativelor dintre Comisia execu-’ 
tlvă a Pieței comune. șl țările mem
bre ale, Asociației Europene a Libe
rului Schimb (A.E.L.S.). care nu In
tenționează să adere Is CJE.E. Aceste 
tratative, desfășurate succcriv Intra 
membrii Comisiei C.E.E. șl delegația 
fiecărei țări membre a A.E.L.S.. au 
dus Ia realizarea unor acorduri cu 
Islanda, Suedia. -Elveția, Austria, 
Finlanda șl Portugalia, rare urmează 
Bă' fie semnate ulmbăta, ta Bruxelles.

Potrivit acordurilor Încheiate, se
parat de Comisia C.E.E. șl țările 
menționate. între viitoarea. Piață-co
mună lărgită șl aceste state urmează 
să se creeze, incepted de la 1 !a- 
nuhre 1973, o „zonă a liberului 
schimb”, prin acordarea unor facili
tăți vamale reciproce privind Îndeo
sebi produsele industriale.

• . I, ; j - » ț
'MOScbVA 19 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. a dat pubUdtSțfi, 
miercuri, o declarație, In care se re
levă tc5 | Uniunea Sovietică, In de- 
cursui unui șir de ani, a acordat, la 
cererea RA. Egipt, un ajutor prie
tenesc, Inclusiv, pe calea trimiterii 
temporare n unul ,oarecare număr de 
personal sovietic militar, cu scopul 
de a contribui la însușirea de cătro 
forțele armate egiptene a tehnldl 
sovietice de luptă furnizate. Am
bele părți șl-nu exprimat ln repetate 
rinduri satisfacția față de eficiența 
mășurllbr' întreprinse în această di
recție. în prezent, personalul so
vietic militar din Republlcn Arabă 
Egipt șl-a Îndeplinit funcțiile- sale. 
Ținlnd cont de aceasta, șl după un 

i.- "1 ; ! u1''J;v
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18 ANI DE LA SEMNAREA ACORDURILOR DE LAGENEVA

ÎNTrLNIREA LUI XUAH THUY 
CU HENRY KISSINGER

HANOI 18 (Agerpres). - Agenția 
T.A.S.S. transmite : După cum Infor
mează serviciul de presă al delega
ției RD. Vietnam, șeful- delegației 
B.D. Vietnam la Conferința cvadrl- 
partltă de ln Paris, Xunn Thuy, șl 
consilierul special al șefului delega
ției, La Duc Țho,1 s-au Intlliiit cu 
consilierul președintelui S.U.A, ,1n 
problemele securității naționale, 
Henry Kissinger.

W- .1.3

schimb ,de păreri corespunzător Intre 
părți, s-a recunoscut că este util să 
se întoarcă ln Uniunea Sovietică 
acest personal militar.

în ceea ce o privește, Uniunea So
vietică Intenționează șl pe viitor gă 
dezvolte ți să consolideze prin toate 
mijloacele relațiile cu R A. Egipt pe 
fundamentul Tratatului .sovleto-eglp- 
tean de prietenie Și colaborare 
arată In declarație.

. i

il ii

CHILE

Victoria in i

de

HELSINKI 10 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Finlandei, Rfifael 
Paaslo, a prezentat, miercuri, pre
ședintelui Urho Kekkonen demisia 
guvernului său. Paaslo a motivat ho- 
tărirea — după cum precizează a- 
gențta Associated Press — prin ne
cesitatea ca „responsabilitatea în
cheierii acordului comercial cu Pia
ța comună eă fie asumată de un ca
binet majoritar”. Plnă la formarea 
unul nou guvern, , sarcinile curenta 
vor continua să fie asigurate de 
membrii cabinetului Paaslo.

HELSINKI 18 (Agerpres). 
mul ministru al Finlandei,

șcdlntelul Urho

r

PENTRU 0 SOlirțIE POUTICĂ

POPOARELOR 1NB0CHINH Șl AL PĂCII
Iul poporului vietnamez, al celorlalte 
popoare din Irtdocblna de a-și hotiiri 
singure destinele.

Situindu-sc .cu. fermitate de partea 
poporului vietnamez și manlfeatîh- 
dd-și deplina solidaritate cu cauza 
kb justă, România șoriallstă ș-a pro
nunțat permanent pentru încetarea 
agresiunii S.U.A. șl retragerea tutu
ror- trupelor intervențlonisto,- pentru 
®oluțloniiren politică - a conflictului, 
pe baza recunoașteri! drepturilor na
ționale. fundamentale "ale poporului 
vietnamez. îh acest sens, opinia pu
blică din țara noastră a salutat, cu 
satisfacție reluarea recentă a tratati
velor cvadripartlte de la Paris, ex- 
primlndu-și speranța că acestea se. 
vor "angaja pe un drum fertil, care 
sfi ducă la o Încetare grabnică-a fo
cului. lâ o reglementare viabilă, de 
durată, n problemei vietnameza. 
Țara • noastră susține propune
rile In șapte-puncte ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului Ide Sud — care Întrunesc 
șl*adeziunea deplină a R D. șVîetnam 
— propuneri ce oferă un program 
realist șl Constructiv in vederea so
luționări! pașnice a problemei viet
nameze. . '

Alături de forțele democratice ți 
progresiste de pretutindeni, poporul 
român ișl exprimă convingerea că, In' 

__ ...__ __   cele din urmă, rațiunea politică vâ^ 
națională, nu poate fi lnfrtat. întreaga triumfa, ajuhglrtdu-se ' la instaurarea 

■ - -■____ •• ■ ■>- ■™-î-----«s , unei păci trainice In Vietnam, ln In-

~ >■"«”» ■>• «-* .'*.?“■>'■
r — , - . zlderatele. Întregii omeniri iubitoare

tară, că singura cale raționala de de-pace.
rezolvare, a conflictului o\constituie 
calea tratativelor, respectarea cireptu

Evenimentul de la 2D Iulie 1(®< — 
data gem nării Acordurilor de ta Ge
neva cu privire la Indocbinn — s-a 
Înscris în cronica timpului ea unul 
din momentele de scamă ale luptei 
popoarelor din Peninsula lndochlncză 
pentru libertate și Independență na
țională, Rod al unor Îndelungi trata
tive, acordurile aveau să consfințeas
că victoriile strălucite înregistrate de 
poporul vietnamez, de celelalte po
poare Intlochteeze, In lupta pentru 
scuturarea dominației coloniale șl 
afirmarea drepturilor lor de a fi stă- 
pînn pe propriile destine.

ani de război pustiitor, 
------------ deschidea’ Du pă ani șl 

ln fața acestor popoare m de 
perspectiva unei vieți noi ; elo se pu
teau consacra muncii pașnice, con
structive. Acordurile de ta Geneva 
recunoșteau In mod solemn ,.suvera
ni tn tea, Independența, unitatea șl In
tegritatea teritorială” a celor trei țări, 
dreptar sacru al popoarelor respec
tive de a-șl orindul viața potrivit cu 
Interesele și aspirațiile lor naționale. 
Aceste garanții, consemnate In docu
mentele Conferinței internaționale de 
la Geneva, au fost însoțite, așa cura 
se știe, de un șir de principii și an
gajamente menite aă asigure Instau
rarea unei păci durabile In sud-estul 
Ariei, să ducă ta o reglementare trai
nică a situației In această regiune a 
lumii atlt de greu încercată. Astfel, 
statele semnatare ale acordurilor 
șl-au asumat angajamentul de a fa
cilita soluționarea problemelor .in 
suspensie, abțiHiînâu-s© ele ■ ln. one's 
amestec In treburile Interne ale po
poarelor din Peninsula ir.dochtnezA. 
Prin acorduri au fost Interzise ir.’.rod-i- 
«erea în Vietnam de trupe străine, a

oricărui tip de armament, muniții șl 
alte ‘materiale de război, crearea da 
baze militare. Linia de încetare’a fo
cului — stabilită de-a lungul parale
lei .17 — ștL'zpnii demilitarizată, de
marcate in inod provizoriu, urmau șâ 
dispară ln scurt timp, prin reunlflcn- 
bea pașnică a Vietnamului. Asupra ■ 
acestui act politic major poporul viet
namez trebuia să se pronunțe In ca
drul unora alegeri generale, progra- ■ 
mate pimlro vara anului 1!B6.

Este știut Insă că, din păcate, da
torită încălcării principalelor preve
deri ale acestor documente de către 
regimul de la Salgon șl sprijinitorii 
aii americani, evenimentele din In
dochina nu evoluat Intr-o direcție 
contrară Acordurilor de ln Geneva, 1 
yolnțd șl năzuințelor popoarelor 
respective. Vietnamul,' Întreaga Pe
ninsulă Indochina . au fost din nou 
cuprinse ln- vllvfttallc războiului. De 
peste șase ani, pe pămlntul Vietna
mului, Statele Unite duc un război 
de distrugere, In Încercarea de a-șl 
Impune voința ln fața'poporului viet
namez. D_esfășurarea evenimentelor a 
demonstrat Insă Încă o dală cu pu
tere că. In duda uriașei mașini mili
tare Americane, a mijloacelor de dis
trugere folosite Ifppotrlvn Vie.... 
Iul, poporul eroic al acestei țâri, 
Ișl apără cu dlrzenle și spirit de sa
crificiu drepturile sule vitale, ființa 

evoluție ă situație! din Vietnam.arată
j..." ;■ ’ “r-*

Unite nu pot Impune o soluție mill-

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Alaxel 
Kaslghln, președintele Consiliului de 

“ Mlnțștrl al U.R&S, l-a primit pe 
Kurt Waldheim, secretarul general al 
O.N.U., aflat Intr-o vizită la Mosco
va. la Invitația guvernului sovietic.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind activitatea O.N.U. 
Îndreptată spre menținerea păcii In
ternaționale șl a securității popoare
lor, precum șl alte domenii. Au fost, 
de asemenea, examinate problemele 
actuale ale situației internaționale.

Vletnariiu-
care'

SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager
pres). — Victoria In alegerile le
gislative parțiale din provincia Co- 
qulmbo pentru Congresul național a 
candidatului coaliției forțelor de stin
gă a Unității Populare, Amanda Al
tamirano. membră a Partidului Co
munist din Chile, dovedește Înalta 
conștiință polltlcâ ■ poporului chi
lian, Îndeosebi a clasei muncitoare 
și a țărănimii — se arată Intr-o de
clarație a Comisiei Politice a C.C. 
al P.C. din Chile. Unitatea de ac
țiune a. tuturor partidelor politice 
care fac parte din coaliția forțelor 
de stingă, precum șl vasta activitate 
desfășurată de conducătorii. Unității 
Populare pe parcursul desfășurării 
campaniei electorale — se arată In 
declarație — nu constituit factori ho- 
tăriiorl. care au asigurat victoria U- 
nllățll Populare. .

încercările forțelor reacționare de 
a dezbina masele populare au sufe
rit un eșec. Rezultatele alegerilor din 
provincia (.:<niuimlx> demonstrează că 
majoritatea locuitorilor acestei pro
vincii se pronunță In sprijinul în-- 
făptuirii procesului de transformări 
revoluționare Inițiate de guvernul

> g tans» '/r 0KOO9 p sws B a

ai, C.C. al P.C.
Ucraina^
Ucrainei șl din in«H- XXV-a aniccrsare a 
tujli. centrale de rtaț, republicii,. reprexintâ 
reprezentanți ci ra- o expresie elocventa a ' 
dloulul ■ țl ieleviilunii, politicii eonaecvcniB a I 
reprezentanți ci open- P.C.R. si. s șucemu- ‘ 
(iilor da pretă și ai lui român de dercol- 

egnlralt! tare multilatmlâ a
V.C CC. prieteniei, fi culaburăn .Consuta1 general al ( ■ pUtnurll9 I
României la Kiev. A- , , țr _ . J ■ , ,, xu, „ Intre Republica So- ‘ cea Israeltană, reprezenta

cane. actirifll cu subliniat câ această ctallsR! România ți I lulu!, Josef Tekoah, a Uni
.............................. oreahlxaM1 ; Uniunea Souieficd. ; ‘rinta de nresă. In caro a

0 întrevedere secreta 8 
avut loc Intre liderul Inii 
WUson șl conducători ol „ 
vlzorli" n I.R.A., cu scopul de a son
da posibilitățile de introducere a unei 
noi perioade de Încetare a focului In 
Irlanda do Nord. William Whitelaw, 
ministrul britanic Insărdnat cu pro
blemele Ulsterulul. u avut, miercuri, 
o întllnlre cu Harold Wilion, In le
gătură cu contactele secrete dintre 
acesta șl liderii organizației ilegale 
„Armata republicană Irlandeză* 
(LILA).

if.
„Mișcarea naționala pen

tru candidatura lui Philippe 
do Gaulle la președinția Re- 
publicli" CS1B 0 “tată organizație 
rare « luat ființă In capitala Franței. 
Ea urmărește să constituie structu- 

‘ rile politico pentru susținerea .candi
daturii fiului generalului de Gaulle, 
precum șl de a face campanie In 
favoarea sa In cadrul viitoarelor con
fruntări electorale (AEvP.).

ȘEDINȚA CONSILIULUI 
DE SECURITATE

președintele Consiliului da Secu
ritate ln cura, Ortiz de Rozas, 
a daț citire unul mesaj al 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, curo confirmă că nu 

’l-a fost posibil să ducă plnă Ia ctț- 
păt bunele sale oficii pentru a obține 
eliberarea personalului militar si
rian și libanez capturat de forțele 
israellriio la 21 Iunie șl arată că va 
continua să depună eforturi „po lin
gă toate părțile interesate șl prin 
toate mljloacelo do care dispune”.

Au luat apoi cuvlntul reprezentan
tul pmnanent al Utanului, Edouard 
Ghorra, șl reprezentantul Siriei, 
George Tom eh. care nu cerul Consi
liului de Securitate să impună sanc
țiuni Israelului EI au respins pro- 
. ____ ‘ " 1 nsupra unul
schimb general de prizonieri de 
război In Orientul Apropiat.

Lucrările Consiliului de Securitate 
sa roiau fol, 2'0 Iulie.

*
Dună anunțarea hotflriril Consiliu

lui , de Securitate de a examina se
parat cererea alrlano-libaneză ®1 pe 

J^i-'Î-'"T—J'"-1-» -■—'"■'itantul Israe- 
. >ut o confe

rință de presă, In care a declarat că 
va participa nld la ședința de Joi 

consiliului.

. NEW YORK 19 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate s-a Întrunit, 
marți, la ora 20,05 G.M.T1, ‘ . 
examina cererea reprezentanților Li- -o „s ' _ __ S- ,
rărea ofițerilor libanezi și alrlcnl 
capturați de forțele tsraellene la 21

4^-

Unllățll Popnlarr.
- . u>. . .... a J.

rB
La Consulatul gene-

J blicll. Socialiste’ RomA-
I ale a acut, loc o con-
I ferlnță de presă cu
» prlte.inl datghiderU,
| la 11 august IS72 in
• capitala Ucrainei, ' a
T expoziției naționale a
I (ărli noastre '.Rornd- vieticc.
’ r.lâ r72“. Au participat-, _
I redactori ai Ziarelor României la Kiev. A-

și revistelor republl- lexmdru Ungtir, a
» cane, activiști cu *’ -----<•
i munei de'- 'răspunderea exporJJie.
• aw' •> eusaB» > șostaesr f mas b B ftatav B essaut B

■
• eam'-t aass B a

'. La Consulatul ge 
I ral din Kiav.al K

_____ _ Securitate s-a ,_____ . 
marți, la ora 20,03 G.M.T., ' pentru a 
examina cererea reprezentanților Li
banului șl Siriei cu privire la elibe
rarea ofițerilor libanezi și alrieiii 
capturați do forțele israellene la 21 
iunie a.c. po teritoriul LibanuluL La 
rindul său. Israelul a prezentat cere
rea de a se examina propunerea de 
realizare a unui .schimb general de 
prizonieri de, război ln Orientul A- 
prnplnt .

Deschlzlnd dezbaterile propriu-zlse,
P , 0SOB P mur Its.-B bsoss b gxsass b u i nr o r^as 

. . din In anul clnd poporul |
ăf.Ă.E. al noitru ca sărbători a -

republicii,. reprezintă 
este elocventă a

Mobilizarea rsswselor 
guvernului filiȚîLncz ln vedc- 
rea ajutorării victimelor de pe urma 
inundațiilor, care.hu afectat, ln ulti
mele 10 zile, 14 provincii din țară, a 
fost anunțată de președintele Ferdi

nand Mn reds. Crucea Roșie fillplneză 
a anunțat că, plnă ln prezent, cel pu
țin 3.87 COT de persoane nu fost direct 
afectate de inundații.

iMauuuu, lEti
punerea Israellană i . in-rth S mreLv rt«-»a «s»r» I el*»

lui român de desvol- | 

prieteniei și colaboră-, J

„Cosmos-503". r” JWunpa 
Sovieticii a (ost lansat, miercuri, sa
telitul artificial nl pămintului „Cm* 
mos-5O3“. Aparatura .științifică Insta
lată la bordul satelitului funcționea
ză normal — precizează agenția 
T.A.S.S.

Nespoîe în grevă. Mnrc,e 
port și centru industrial Italian ■ fast 
paralizat marți de o grevă generală.D. TWU

care.hu

