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© Au încăput dezbaterii® in plen asupra Raportului prezentat de tovarășul

va ii supus dezbaterii întregului partid, a întregului 
" XI-lca Congres al partidului.

COMUNIST ROMÂN"

Proiectul programului P.C.R. , 
popor și prezentat spre adoptare celui cle-al

pian eu 33 la rută, la 
secția agregate eu 29 la 
sută, la atelierul da 
montaj mașini de, alc- 
s a t jl frezat cu 22 la 
iută, iar la atelierul da 
vopsUorle șl acoperiri 
metalica cu 23 ta sută.

produse ce va fi trimis 
la export. Ritmul pro
ducției înregistrează 
aici, In aceste zile, creș
teri fără precedent. La 
atelierul de utilaj ușor, 
realizările zilei de ieri 
au sporit față da

Pe baza propunerii cuprinse în raportul prezentat do tovardșul Nicola® Ceausescu, 
Conlcrinfa Națională a partidu l'ii hotărăște sa se treacă la elaborarea programului Parti
dului Comunist Român si să desemneze comisia care să elaboreze proiectai acestui pro
gram.

mecanizarea
din comuna luganl,

Nicolae Ceaușescu — președin
te, Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Măncscu, Paul 
Nlculescu-Mizll, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Mdulescu, Vlrgll Tro- 
fln. Iile Verdeț, Gheorghe Cioară, 
Janos Fnzekas, Petre -Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte RAutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vi leu. 
Ștefan Voi tec, -loslf Borne. Con
stantin Băbălfiu, Cornel Burtică, 
Mlron Constantinescu, Mihai Da
les, Mlhnl Gere. Ion loniță, Ion 
Pățan, Iosif Uglar; Richard Win
ter, Ștefan Andrei, Ion Dlncă,

lui -
trial de petrochimie 
iești, Ludovic Fazekas, v 
secretar al Comitetului jude
țean Harghita al P.C.R., Maria 
mesă, director general al Cen
tralei industriei bumbacului, 
Constantin CStranfi, președin
tele cooperativei agricole de 
produejie „Voivoda^ din comu
na Furculești, judelui Teleor
man, Petre Constantin, miner, 
uf de brigadă la exploatarea 
lupeni din județul Hunedoara; 
Erou al Muncii Socialiste,

prin viziunea creatoa
re, realistă, configura
tă in raportul prezen
tat de tovarășul 
Mcolae Ceaușescu.

Dacă ar fi să carac
terizăm succint dezba
terile din plenul con
ferinței, ca și din sec
țiunile sale, atunci nr 
trebui ca, înainte de 
toate, sil ne referim la 
spiritul lor conslruc-

Pornlnd de la exp*- tiv, concret, la preocu- 
rlenta proprie, de la parca pentru a 
realitățile colectivelor 

sub- pe care 1® reprezintă, 
vorbitorii eu subliniat 
.justețea;......
creator. .
optimiste ce ea des
chid In fața poporului

parca pentru a puna 
In evidență experiențe 
pozitive In Înfăptuirea 
sarcinilor economico, 

caracterul sociale, educative, pon- 
psrapeetlvela tru a formula propu

neri de anvergură șl 
eficiență, n lansa che
mări și Inițiativa me
nite să determine de
vansarea Înfăptuirii 
obiectivelor actualului 
cincinal, să aducă 
viitorul dt mal aproa
pe de prezent.

Am ascultat vorbind 
pe trimișii minerilor 
din Valea Jiului, s! 
celor ce smulg din a- 
dincul pămlntulul căr
bunele, nceaslă Indis
pensabilă pline a In
dustriei. Am ascultat 
vorbind pe trimișii o- 
goarelor, al celor ca 
altă dată î.șl numărau 
pe degetele mllnllor 
avuția, ele prinți acum 
cu calculul milioane
lor, al recordurilor la 
hectar, deprinși oă

a Partidului Comunist Român

In prima imagine vă 
prezentăm pe sudorii 
vașile Maica, Constan
tin Bumoiu, Ion Nijd 
șl maiștrii Ion Panait 
ji Gheorghe Tăiatei, 
rifitro din autorii aces
tei garnituri de 12 va
goane, recent ieșită de 
pe bancul de montaj 
general de la Uzina de 
utilaj chimic „Grivița 
Roțlea. La secția a IlI-a 
cazangerie, potrivit rit
mului zilnic norma! al 
producției, trebuie să sa 
realizeze 10—12 vase 
propun subterane. In 
zilele de 18, 19 și 20 
iulie s-au realizat insă 
cite ÎS asemenea pro
duse. La secția a IV-a 
eazangeria se fac ulti
mele finisări la coloa
na de spălare a uleiu
lui, care, așa. cum a ho- 
tdrit colectivul secției 
in cinstea Conferinței 
Naționale, va fi livra
tă Înainte ' de termen 
Combinatului petrochi
mic din Pitești.

tn a doua imagine, 
lăcătușul Dinu Pani și 
maistrul Victor Mure- 
șan de la Fabrica de 
mcșini-unelle șl agre
gate din București exe
cută ultimele operații 
de montaj la un lo! da

S-au încheiat lucrările celor zece secțiuni

Aplecați cu hărnicie pesta uneltele lor do fiece zi. 
oamenii trăiesc acum momente istorice, dnd se con
turează și ce decid destinele luminoaso alo țârii, 
ale fiecăruia, dnd România tjî încordează țoale ener
giile In ampla operă do făurire a societății socialista 
multilateral dezvoltate. Glodurile și sentimentele tu
turor, incorporate In structura durabilă a faptelor, a 
participării depline, se Îndreaptă spre partid. Ca 
într-un aliaj puternic călit. alia|ul construcției și al 
conștiinței socialisto, gîndurile și înfăptuirile devin 
un singur tot — hotărire fermă, unanimă a întregu
lui popor.

lată co-au auzit, iată ce-au văzut Ieri reporlerB jJ 
eorespondenții „Scinteii" t

Cea d®-a doua si o 
tazrfirilor Conferinței 
naționala a partidului 
a avut darul să 
Unleze Încă o dată un 
adevăr profund al rea
lității noastre socialis
to : ecoul larg, nde- 
Rineea unanimă față 
Ss politica partidului.

Delegații comunlș- 
01or țării su urcat, pa 
rind. In tribuna Înal
tului forum să expri
ma acest sentiment u- 
nanlm care mobilizea
ză, care Îndeamnă li 
acțiune. In inițiativă. 
Au urcat ta - tribună 
muncitori din cele mal 
diferite sectoare — 
constructori de mașini, 
mineri, textillștl ; au 
urcat la tribună țărani 
cooperatori, lucrători 
Iri lntreprinderilo agri
cole de stat ; ? au vor
bit In fața conferinței 
miniștri, activiști da 
partid cu Înalte res
ponsabilități. Confe
rința oferă astfel ca
drul optim nl unei 
temple dezbateri asu
pra marilor probleme 
ale țării, ale construe- 
țleL —

„CINS TIM, 
CU TRAINICĂ IUBIRE,

In reportajul nostru de feri, 
ultima știre sosită de la Hune
doara ne anunța : „Ora 0, des
chiderea lucrărilor conferinței. 
Funinllșlll raportează : 160 tone 
fontă pesta planul zilei. Oro 12 : 
247 tone fontă peste plan. Ora 
15 : 3® tone-.:

însuflețită, săgeata realizărilor 
tșl continuă urcușul”.

Joi, 20 iulie. Intr-adevăr, ur
cușul, săgeții a fost pe măsura 
entuziasmului șl dăruirii fuma- 
lLștllor, a holfirirll tar de a-și 
exprima concret, prin roadele 
muncii, acordul deplin cu ideile 
șl măsurile cuprinse tn raportul 
prezentat de tcivarEțuI Nicolae 
Ceaușescu.

Cota finală b realizărilor riltl 
de Ieri : 465 tone fontă pesie sar
cinile de plan !

Și, ca un corolar : tot Ieri, 
Jurnaliștii — valorlficlnd mal 
bine materiile prime — nu eco
nomisit 165 tone cocs metalur
gic. . ,

.Ploiești. Slntem In mijlocul 
cunoscutului colectiv do la uzi
nele „I Moi". Se lucrează — ca 
întotdeauna — ai pasiune.

— Astăzi, în cinstea conferin
ței, B-a încheiat omologarea In
stalației de fora] F330 D.E., pri
ma de acest fel din țară — ne 
apune Inginerul Gheorghe Tănă- 
solu, consilier de producție In 
cadrul Centralei Industriale de 
utilaj petrolier. Ultimele vagoa
ne — din cele 58 care transportă 
Instalația — nu Ieșit po poarta 
uzinei do cltevn pre, in drum 
spre zona petrolieră a Olteniei.

„Pe sudorul mitogen Iosif Plr- 
voiu, din atelierul construcții 
metalice al Uzinei de mașini 
electrice București, l-am găsit 
Intr-o pauză, în: mijlocul echi
pei pe cure o conduce S

— Abia un primit ziarele și 
citeam, Împreună cu tovarășii 
mei, raportul prezentat de tova
rășul Ceaușescu. Ca membru în 
comitetul oamenilor muncii po 
uzină, sint foarte bucuros că se
cretarul general al partidului a 
arătat cu atita tăria cit de în
semnat este să se adine cască 
democrația economică muncito
rească, socialistă.

— Cum vedeți realizarea aces
tui Îndemn în cadrul comitetu
lui oamenilor muncii ?

reportaj
DIN SALA
CONFERINȚEI

(Continuare In pag. b EK-a)

V * ;;

„Sâ facata îoluî penlro a H demni de Istoria ejlo 
rioacâ a poporului noslra, nâ putem apune întot
deauna câ nu am precupețit nimic ponlro a făuri un 
viitor demn națiunii noastre cocialisîo. Sâ lâsâm go* 
nsrațiilor viitoare, urmașilor urmașilor noștri, o viață 
libera, înfloritoare, un viitor minunat, comunist0. 
Ecoul acestor cuvinte-frontispidu alo orînduirii pe 
care o dâdim, înflăcărată chemare lansată do se
cretarul general al partidului în raportul la Confe
rința Națională, l-am recepționat ieri pe tot cuprinsul 
țârii, pretutindeni undo so fierbe oțelul-și so culege 
plinea, unde so zidește și se proiectează — în vaira 
și în inima poporului român.

f
Chlvu Stoica, Constantin Pîrvu- 
leșcu, Elena Ceaușescu, Niculaa 
Guinn, Gheorghe Vaslllchl, EmH 
Popa, Alexandru Sencovlcl, Barbu 
Zaharescii,' Stela Moghloroș, Con
stanța Crăcdun, Ștefan Volcu, 
Vaite- Roman. Anton Breltenho- 
far, Miron NI coleseu, Zuhnrla 
Stancu, Lățos I.eiay, Ghlzela Vass, 
Constantin Sandu, Constantin 
DftscOlescu, Ludovic Fazekas, 
Gheorghe Necula, Aurelia Dflnilă, 
loan Avram, Mlhall Florescu, An
gelo JWIculescu, Mlrcea Mallța, 
Tiieo.îo- Burghele, EmLllan Do- 
brescu, loan Ursu, Cristofor Sl- 
mlonescu, Ion Anton, Ștefan Pe- 
terfi, Eduard Elsenburger. Sanda 
Rangheț, Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga. Lina Clobanu, Gheorghe 
Oprea, Tralan Ștefănescu, Radu 
Bellgan. Iozsef Mellusz, Brăduț 
Coynllu, Costache Trotuș. director 
general al Centralei Industriale — 
Hunedoara, Constantin 
ehe. director genera! al 
de utilaj chimic „Grivița roșlea 
din București, Mlrcea Izbășolu, 
secretar al Comitetului de partid 
al Grupului, industrial de petro
chimie — Ploiești, Ion Vlad, di
rectorul întreprinderii agricole da 
stat Insula Mare a Brăilei, Olim
pia Solomonescu, președinta Co
mitetului județean Prahova al fe
meilor, Gheorghe Golna, președin
tei® cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Sîntana, Jude
țul Arad, Nicola® Hudlțeanu. pro- membri.

ședințele cooperativei agricole de 
producție din comuna Coroana, 
Județul Constanța, Gheorghe Tri
es, director general al Centralei 
industriale de autocamioane și 
tractoare — Brașov, Idslf Naghy, 
maistru la Uzinele de vagoane din 
Aradj Ion DIneseu, maistru la 
schela potroUeră din Moroni, Agu- 
riț.-i Alexandrescu, secretar al Co
mitetului municipal de partid 
Bacău, Ion Cetațaanu, prim-topl- 
tor i la • Combinatul' chimlco-meta- 
lurgle din Baia hîare. Gheorghe 
Miloș. secretar al Comitetului co
munal de partid — Rucăr, județul 
Argeș. Mtron Negrilă, director ge
neral al uzinei „Independența0 
din Sibiu, Andrei Relsenhauer, 
maistru La întreprinderea de con- 
strucțil-montaJe dlri Slblii, Lazflr 
CIoeolu, secretarul organizației de 
partid de Ia secția laminoare a 
Combinatului siderurgic din Hune- 

Dumltra- cioara, Ana Dobal, muncitoare la 
Uzinelor Fabrica de confecții din Odorhelul

Secuiesc, Nîcodlm Roșea, director 
general al Urinei metalurgic© din 
Cuglr, Petruța Constantinescu, pre
ședinta cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Fierbinți, judo- 
țul Ilfov. Dumitru Andro, mecanic, 
secretar al Comitetului de partid al 
Stațiunii pentru 
agriculturii 2.\
Județul Iași, Mlhnl Pop, maistru la 
Urinei® „Unlo" din Satu-Mare —

Joi dimineață au fost re
luata în plen lucrările Confe
rinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

La deschiderea ședinței, dele
gații și invitații au salutat cu 
vii si îndelungi aplauzo sosirea 
în Sala Palatului Republicii So
cialiste România a tovarășului 
Nicolac Coauțescu, a celorlalți 
conducători ai partidului.

Prima parte a ședinței a foșî 
prezidată do tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.

în această zi au început dez
baterile generale la raportul 
prezentat de secretarul general 
al partidului.

Au luat cuvînluî tovarășii s 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al CC. al 
P.CR., prim-secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R., Cortacho Trotuș, direc
tor general al Centralei indus
triale Hunedoara, Vasile Potop, 
prim-secretar al Comitetului 
ludețean lași al P.CR., loan 
Avram, ministrul industriei con- 
atrucțiilcr do mașini, Mircea 
Ixbâșoio, secretar al Comitetu
lui de partid al Grupului indus- 

a® petrochimie — Plo- 
Fazekas, prim-

ÎW-

«îmi



șl mal puțin

In altele se

.-.-. „brnnA I« « mni hi™!* ici rcxunnicior oojimne in uirniu„ân ti ani* clarifică, cu Înaltă prtaclpialltn-
precizare n prtadplllor și norme or . marxbrt-leninlrtă. numeroase oro

iu-

resurselor materiale șl

ț

COSTACHE TROTUȘ

i

făcută de comitetul 
partid la numai 30 de 
caro coeficientul de

r

b'llltatea lor pontau bunul 'mers' nl uc-

șl organ’
■___ !. _

abordează

xarea centralelor, punlrtd capăt prac
ticilor de a se prezenta slaba orga- pentru antrenarea Întregului popoi 

la conducerea societății, pentru griji 
deosebită față de destinele țării, aii

cu același Interes la conducerea ac
tivității economice.

Obținerea unei asemenea Imbunâ- 
esie condiționată de
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î" 
vv

ji'r.it'if.'S.i „’[■

-■7, ,’A .

................

> !

SCINTEIA - vineri 21 iulie 1972

I
__  M __________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________ ______________________________________________________

Stinuițl tovarăși,

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE CIOARĂ

Doresc su-ml exprim de ta Început 
adeziunea șl acordul meu deplin față 
de conținulul șl aprecierile Itapor- 
tului prezentat Conferinței Naționa
le de către secretarul genera! 
al partidului, tovarășul Nlcolae 
Ceauțescu. Consider că- raportul face 
un bilanț strălucit al activității com
plexe desfășurate do partid In anii 
care nu trecui de ta precedenta Con
ferință șl stabilește orientări de cea 
mal maro însemnătate pentru edifi
carea societății social Iste multilate
ral dezvoltate In țara noastră.

Realizările doblndlte In toate com
partimentele vieții economica, poli
tico și sociale, despre cafe a vorbit 
amănunțit secretarul general al 
partidului, confirmă facă o dală jus
tețea și realismul măsurilor adop
tate do Conferința Națională din de
cembrie' 1IM7 șl de Congresul el 
X-lca nl partidului. Ele sfat dovndn 
creșterii rolului conducător al parti
dului In viața societății, a unității 
depline dintre partid șl popor, a ade
ziunii tuturor oamenilor muncii la 
politica științifică, marxlst-lenintaiă, 
a Partidului Comunist Român.

Una dintre. Ideilo esonțlale cuprinse 
în raport o constituie necesitatea 
intensificării ritmului de dezvoltare 
economică, condiție fundamentală 
pentru lichidarea Intr-un termen mas 
scurt b decalajului față de țările e- 
vansate din punct de vedere Indus
trial. Este limpede că numai pe e- 
ceariă bază se poate obține o creș
tere mal rapidă a bunăatărll poporu
lui.

Așa cum s-a arătat ta raport, in 
economia țării noastre g-au acumu
lat rozervo Importante care fac po
sibilă realizarea unor ritmuri mal ra
pide de dezvoltare economică decit 
celo avute In vedere plnh acum. A- 
preciez că mobilizarea și valorifica
rea -mal eficientă a acestor rezerve 
rehștjlMlo/;, pentru fieijara c«nERfi|și-> 
ție de partid, pentru flecare membru 
de .partid,.șl cetățean, o^obllgnțip. o 
eardnâ;s(dfiT mare răspundera .parti
nica, b "datorie patriotică. O investi
gare mai profundă a realităților din 
economia Capitalei evidențiază exis
tența unor rezerve însemnate pen
tru sporirea volumului producției In
dustriale, ridicarea gradului de uti
lizare a fondurilor fixe, valorificarea 
superioară a 
de muncă.

O estimare 
municipal do 
unități, la . 
schimburi al muncitorilor a fost, în 
luna aprilie o acestui an, In medio 
1,53, arată că prin generalizarea 
schimbului II ee poate obține un spor 
anual de producție de peste 19 mi
liarde lei, valoarea producției la 
1 OM lei fonduri fixe puțind crește, 
ta acest fel, de la 2 MX) la 29M Iei, 
valorifldndu-so totodată, numai la 
aceste întreprinderi, aproximativ 
3T0®0 locuri de muncă pentru care 
societatea a făcut deja Investiții în
semnate.

Pornind de ta constatarea că du
rata do execuție a Investițiilor" in
dustriale șl do atingere a parametri
lor tehnlco-economtcl proiectați este 
excesiv de mare, comitetul municipal 
a analizat In 39 de întreprinderi po
sibilitatea devansării termenului de 
punere în funcțiune a noilor rapa
ci tați cu eel puțin un trimestru, 
fără n se afecta termenele finale 
ti’e altor obiective. Analiza efectuată 
a arătat*că pe această cale se poale 
obține un spor do producție, pe cin
cinal, de peslo 0 miliarde lei.

în numeroase Întreprinderi, folosi
rea intensivă a capacltaillor de pro
ducție, modernizarea nhmenctaloni- 
101 do fabricație, creșterea gradului 
de tehnicitate, rcprolectarea produ
selor,. a tehnologiilor și mal buna 
gospodărire a producției și a muncii 
nu constituie o preocupare perma
nentă a tuturor organizațiilor de 
partid, a consiliilor șl comitetelor oa
menilor muncii, ceea ce afectează ni
velul de productivitate a muncii. 
Mal sfat folosite utilaje învechite, cu 
productivitate scăzută. Studiul efec- 
țuaț ,ln întreprinderile din Capitală 
"asupra posibilităților de creștere a 
productivității muncii a evidențiat 
rezerve de peste 21 miliarde lei.

Dimensiunile acestor rezerve, pre
cum șl capacitatea organizațiilor de

rija eforturile oamenilor muncii pen- 
i___ __________ ___ :
surselor existente ne-au Încurajat ®ă 
răspundem chemării conducerii parti
dului de a Îndeplini planul cincinal 
înainte de termen.

Conferințe extraordinară a orga
nizației municipale de partid, sna’l- 
z'rul aceste rezerve, a apreciat că se 
poate obține, pe întregul cincinal, o 
producție1 suplimentară de 52 miliar
de lei, ceea ce a determinat lansa
rea chemării — „(dnelnalul în patru 
ani și Jumătate1*. Prin aceasta, pre
vedem ta nivelul anului 1973 o de
pășire a planului anual Inițial cu 
peste 21 miliarde Iei, adică jumătate 
din obiectivul rtablllt pe Întreaga 
țară fa raportul prezentat de tova
rășul Nlcolae Ceaușezcu.

Dezbaterile și analizele amănunți
te efectuate de către organizațiile de 
partid din toato unitățile economi
ce au confirmat posibilitățile do în
făptuire a angajamentului asumat 
preconlzlnd măsuri concrete in vede
rea valorificării cit mai eficiente a 
rezervelor existente. Astfel, numai 
unitățile nparțlnfad Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini, MU 
nlaterulul Industriei Ușoare șl MlnLs- 
terulul Industrie! Chimice nu evi
dențiat posibilități concrete de ob
ținere, In aciufllul cincinal, a unei 
producții suplimentare de circa 38

miliarde leL Tn frunte r,e i 
ireprlnderl ca „23 August", u.cn.u,»., 
Grlvlțn roșie, Vulcan, Fabrica do 
confecții și tricotaje. Danubiana ți 
altele.

Realizarea celor 52 miliarde ici 
peste plan impune nnsnjarea în 
producție jl calificarea, fa- perioada 
1073—11/73, a umil număr dș circa 
70—CD mii noi muncitori. Din annli- 
zclo fefețțuate rezuitâ că, fa princi
pal, prin rcslrueturarea rotelel ș! 
profilului lovătemintuiui, prin «tra
gerea In producție a unei părți din 
populația apta de muncă, prin tre
cerea In producție a unei părți a 
aparatului adminislrativ-funcțlonă- 
resc, putem aștgura acest o'ccesor dc 
forță de muncă calificată.

Concomitent cu preocuparea pen
tru accelerarea ritmului creșterii e- 
conomlce. acționăm pentru tnfăptul- 
nta Indicației sccrctantiui general nl 
partidului, ca iniregnl spor de pro
ducție in care ne-aro angajnt sâ se 
materializeze în produse de mare nlî- 
litaie pentru nevoile economiei na
ționale, cu un grad înalt de prelu
crare, competitive la export. în an
gajamentele luate de Întreprinderile 
bucureștene se regăsesc produse cum 
stat : un turbogenerator dfi 339 MW 
peste plan, circa 3 0» autoutilitare, 
pește 160 000 pompe centrifugale, 
echipamente do calcul și-elemente de 
automatizare, 572 do vagoane spe
ciale, MB (WO anvelope, 240(100 apa
rate do radio șl televizoare. 32 OM 
tone tacuri șl vopsele șl altele.

Preocuplndu-ne de realizarea pre
vederilor. cincinalului ta patru an! 
șl jumătate, nu am scăpat din vedere 
că ne aflăm In 1S72 și că deci ln- 
făpiulren s! depășirea planului șl a 
angajamentelor pe acest an consti
tuie o condiție obligatorie pentru În
deplinirea angajamentului asumat 
Informez conferința că ta semestrul 
I planul producțiel-marfă a fost în
deplinit ta proporție de 103.7 la sută, 
reallztadu-se o producție suplimen
tară do 9M milioane lei, adică 34 ta 
sulă din angajamentul anual.

Realizarea angajamentelor pe care 
și le-au asumat Întreprinderile bucu- 
reștene presupune îmbunătățirea 
legăturilor economice cu întreprinde
rile din alte județe cti care ele co
laborează, corelarea corespunzătoa
re n termenelor ■ și structurlior de 
plan. De aceea, ne angajăm să dăm 
tot sprijinul, prin activitate de cer
cetare, proiectare, prin respectarea 
șl devansarea termenelor de livrare a 
p-oduMlor necesare întreprinderilor 
din celelalte județe ale țării. în ace
lași timp, solicităm sprijinul organi
zațiilor județene dc partid ca. In ca
drul angajamentelor pe care aces
tea și le vor lua, să albă In vedere 
,?l necesitățile sporite rezultate din 
angajamentele Capitalei privind rea
lizarea cincinalului fa< patru ani și 
șase iutii.

Realizarea angajamentelor asuma
te reprezintă o acțiune de mare 
complexitate, care nu este Tn -pri
mul rind 'o sarcină administrativa, d 
una. politică, menită să7 e'cl;dțerpze 
procesul dezvoltării economice,, con
diție esențială a ridicării nivelului 
de trai. Garanție realizări! ’ol o con
stituie voința, priceperea șl devota
mentul detașamentului puternic a! 
color 223 OM de comuniști din Bucu
rești, vrednicia muncitorilor. Ingi
nerilor ți tehnicienilor Capitalei 
noastre.

Adeziunea de care s-a bucurat ac
țiunea de valorificare a rezervelor

I

găsesc In- scoate ta evidența faptul cK s-a pro- 
, U.M.G.B., dus și bc producă In continuare o 

revoluție in mintea oamenilor, tn 
modul de a gindl șl o acționa nl or
ganelor șl organizațiilor de " partid. 
Astfel, au sporit angajarea comuniș
tilor Ia rezolvarea problemelor caro 
Interesează colectivitatea, responsa- 

tivltățll in activitatea lor, organele 
șl organizațiile de partid adoptă mal 
decis un stil de muncă combativ ; sa 
abordează mal concret problemele 
conducerii producției. ,■

Acestea toate rtnt rodul
(11 perseverente desfășurate de către ---- *“■ ----i.J-i-.j —-ț1 

itic in conștiința 
eficiență economică, 

■— larii partinico 
cdlfitate, de ta

Stimați tovarăși,

Acftstea toate sfat rodul activită
ții perseverente desfășurate de către 
secretarul general al partidului, care 
a Introdus ristemat'- 
noastră ideca de efl„_ 
santimentnl răspund; 
față,,de .bonu'rițQ facre_...^..„, ...
treaga nvuțte națională, al necesității 
nngqjĂrii depUhe a flăcărui comunist 
ta descoperirea șl .valorificarea tu
turor rezervelor materiale șl de mun
că existente in economie. De aceea, 
deda această InalU tribună, exprim 
sentimentul do dragoste șl respect 
pa care cetățenii Capitalei II nutresc 
față de secretarul genera! al Parti
dului Comunist Român.

Comitelui municipal, organele șl 
organizațiile de partid se vor preocu
pa de sporirea substanțială n contri
buției factorilor politiei, educativi, fa 
mobilizarea energiei, pasiunii șl de
votamentului comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii, la formarea 
șl dezvoltarea unei glndlrl economi
ce eficiente șl deopotrivă la accen
tuarea combativității șl a. intoleranței 
față de fenomenele negative.

Formele muncii de propagandă și 
ale muncii politice de masă vor 11 
folosite pentru ca ldeea de punere 
în valoare a tuturor rezervelor ma
teriale existente în întreprinderi să 
devină preocupare de zl cu zl a 
fiecărui - comunist, normă de atitu
dine și comportare pentru toți cei 
care activează fa economie,. cerceta
re, prpicctare șl favățâmlnt șl să do- 
bîndeMcă pentru flecare forma cea 
maj concretă șl mal rtdecvală.

îp pcelnș! timp, vom acorda o 
atenție mai mare perfecționării acti
vității în domeniul culturii, activi
tății ideologice In Instituțiile dn arta 
șl cultură, ținînd seama de contri
buția valoroasă a oamenilor de ști
ință șl creație In realizarea progra
mului de edificare a Boelallșmului 
multilateral dezvoltat

îndeplinirea tuturor obiectivelor și 
angajamentelor' pe care nl le-am a- 
sumat depinde de modul fa cai e 
organele șl organlzațlllo de partid 
Lțl vor exercita rolul lor politic con
ducător șl vor înțelege po deplin 
răspunderile pe care le au. De aceea, 
vom ajuta organizațiile df* partid efi 
introducă un ebntroi riguros, exigent 
asupra întregii activități ce se des
fășoară ta întreprinderi. Pentru a în
lesni efectuarea controlului, avem In 
vedere ca ,ta flecare Întreprindere 
să ’ existe ■" progriime cu obiective 
clare/etape Intermediare de înfăp- 
talt'e -și răspunderi personale pre-’ 
cfe8. Vom urinări ea exercitarea căn- 
troiului să se faeă de către întreaga 
masă de comuniști, de organizația dc 
partid In ansamblul său ; în felul a- 
cesta, toți cel care au răspunderi — 
muncitorii, maiștrii, șefii de secții, 
inginerii, directorii — vor participa 
cu același Interes la conducerea ac
tivității economice.

Obținerea unei asemenea îmbună
tățiri calitative este condiționată de

î TOVAI
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înlăturarea netmpllnlrilor pe care le 
mal avem lp‘transmiterea cu o;wra- 
tivitate șl exactitate a hotărlrlior 
și măsurilor ce se otabjlesc la dife
rite niveluri, către toți cel chemați bă 
le îndeplinească. Mol avem tacă 
multe de făcui, pentru ca fa flecare 
colectiv de muncă aâ pulseze o viață 
de partid bogota În conținut, fa care 
fiecare comunist să slmta pe umerii 
lui răspunderea față de modubcum 
sfat utilizate baza materială de pro
ducție, timpul da lucru.

Vom continua munca de întărire 
a tuturor verigilor de conducere dfa 
economie cu cadre care dovedesc 
devotament și abnegație în muncă, 
capabile ®ă se angajeze total, cu pa
siune șl optimism in .acțiunea da 
descoperire șl valorificare continuă 
a rezervelor șl de ridicare a efi
cienței economice ; comitetul muni
cipal va acționa pentru perfecționa
rea propriei activitațl," pentru Intă- 
rl-en rolului exemplului personal ‘al 
flăcărui membru al comitetului, 
jjentru îmbunătățirea formelor șl 
metodelor de muncă ole organiza-, 
țlllor de partid 'In conducerea acti- 
vltâțll economice, politice, Ideolo
gice, a vieții Interne de partid, pen
tru o sprijinire mul,de nădejde ce 
puternicul șl experimentalul activ 
dc partid.

In raportul prezentat, tovarășul 
Nicoîae Cenușc&cu a analizat pro
fund, in lumina realităților lumii 
contemporane, • proble.melo funda
mentale nlc vieții In'crnnționf.lCi 
ale mișcării comuniste și- rhundto- 
rești, ale luptei pentru progres so
cial șî pace, a Înfățișat 
ol politicii externe șl 
temuțlonala a partidul 
nostru.

Organizația de partid a Capitalei 
exprimă adeziunea an deplină la po
litica externă promovata de partid șl 
guvern, dă o limită apreciere acti
vității internaționale desfășurate de 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu. No pro
duce o profundă satisfacție faptul 
că, datorita politicii .sale principiale. 
România are relații bune, de trai
nică prietenie, cu toate țările ao- 
daUate, fa centrul preocupărilor 
sale atlnd dezvoltarea colaborării șl 
cooperării politice, economico, ști
ințifice și culturale cu ■ aceste țări, 
fa toate domeniile de activitate. A- 
vem convingerea că, cu cit este mai 
rapid progresul fiecărei țări socia
liste, cu dl flecare stat socialist so 
manifesta mai activ pe arena inter
națională, cu allt se afirmă mal pu
ternic personalitatea sa, cu stit mat 
mult cresc prestigiul și nutoritatea 
eoclallamulul pe plan monțUaL

Fundamentul de granit al raportu
rilor dintre țările socialisto 11 consti
tuie principiile marxlst-lentalste", ale 
egali tații In drepturi, independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului fa treburile interne, Întrajuto
rării ți «oîldarltațll tovărășești, iar 
respectarea lor neabătută constituie 
problema cardinală a unității siste
mului socialist mondial. De aceea, 
are o Importanță deosebita ldeea 
cuprinsă fa expunerea tovarășului 
Nlcolae Ceauțescu ta sensul că este

ța unor dispoziții — șl mal puțin 
rezultatul falțlnlivelor proprii. Cred 
că ar fi bine să gîndlm ca, fa viitor, 
Încheierea balanțelor de plăți exter
ne să se detaileze șl pe ministere sau 
ramuri. Să localizăm, ta interiorul 
ramurilor, întregul consum de va
lută, pentru a putea cunoaște mal 
bine unde să ne îndreptăm atenția 
ta scopul economisirii acesteia.

Realizarea obiectivelor complexe 
' .. . "li

mice eate direct legală de modul In 
care centralele Industriale, respectiv 
unitățile asimilate acestora, vor ști 
și vo--putea să-șl exercite atribuțiile 
fixate prin recentele acte norma
tive. Avem o experiență" pozitivă ta 
aceasta direcție, deși nu am reușit 
fa totalitate să folosim plrghiile puse 
la dispoziție. Considerăm Insă de o

deosebită Importanță prevederea din 
raport privind transferul, cu mal 
mult curaj, la" centralele industriale 
a tuturor atribuțiilor șl plrgltiilor 
stabiliți.*. Așa cum s-a subliniat șl 
la consfătuirea din februarie, tre
buie acționat cu mol multă operati
vitate pentru a se consolida orgaul-

se prezenta __
___ _ , 7,..„ 8 nlzare sau funcționare a. unor cen- 

bnza materială de pro- carie stau In fața unităților econo- trole țjrept motiv sau justificare pen-
1 ds lucru; mice e«e direct legală de modul In tru crearea a lot'felul de verigi In

termediare. în fond, aceste practici 
derfotăi neîncredere în viabilitatea 
formulei adoptate șl verificate de 
viață, denotă un conservatorism to
tal nofatcmelat.

îndeplinesc o sarcină de cinate, din 
partea colectivului pe care II repre
zint, a celor aproape 7 CM decorau-,

care trebuie să guverneze relațiile 
do tip nou dintre toate țările «o- 
dnllște. .
.’.Tovarâ.țl, conștient! de marile pn- 
glbiiltați și de condițiile deosebita do; 
care dispunem, pentru perfecționarea. 
Întregii^noastre activități, asigurăm 
Conferința Națională ’.a partidului; 
pe dumneavoastră personal, mult 
stimata tovarășe Nlcolae Ceaușescu, 
că organizația de partid a Capitalei, 
oamenii muncii din municipiul Bucu
rești vor acționa, cu hotari-e pentru 
înfăptuirea politicii interne ri ex
terne a partidului, peni ni realizarea 
întocmai a angajamentului pe care 
ni l-am luat — indepllnlrea cincina
lului in patru ani și jumătate.

nlștl din combinatul hunedorean, 
exprlmlnd conducerii partidului, to
varășului Nlcolae Ceaușescu, mulțu
mirile șl recunoștința noastră fier
binte pentru hotărlreu, principialita
tea șl consecvența revoluționară cu 
care lupta în vederea elaborării șl 
aplicării neabătute a măsurilor de 
progres șl prosperitate a patriei, 
■“întru antrenarea întregului popor; 
— ------------  „ _ _ ..... ~ Ja
deosebita față de destinele țării, ale 
noastre șl ale urmașilor noștri. Răs
punsul nostru comunist la această 
grijă II constituie angajarea șl mo
bilizarea cu toate forțele, cu toata 
ființa pentru transpunerea fa viața 
a hotarlrilor Conferinței Naționale; 
aub forma a mii de tone oțel șl lomi- 
nnte peste plan, a unei cfldențe 
economice toț mol înalte.

VASILE POTOP
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caracteristici la nivelul performan
țelor mondiale.

Comparlnd realizările doblr.dite in 
acești ani cu- Imperativele șl exi
gențele progresului economiei națio
nale, cu Indicațiile .secretarului nos
tru general, de a ne mobiliza țl rea
liza Înainte de termen prevederile 
cincinalului, se impune o profundă 
analiză critică, responsabilă a acti
vității depuse pentru a acționa cu 
mal mulU fermitate in vederea com
baterii autbm'ulțumlril, imprimării 
undi avlnt continuu In dezvoltarea 
societății noastre.

Consider că., in siderurgie, o pre
ocupare majoră trebuie să o consti
tuie ridicarea permajțontâ a ’Indicilor 
de5"utilizare '■ 
jele in

terme, realizate pe baza unei cerce
tări proprii, ne va permite, In urmâ- 

î torit ani, să reducem consumurile
<77-7 .--7-7 " 7* -’7’;7X7
Inși timp, diminuarea substanțiala a 
consumului de metal presupune o nuii 
strir.eă cooperare Intre prolectanț.1, 
producători șl consumatori. în acest 
spirit, am lansat recent o chemare, 
în care urmărim cu, prin conjuga
rea eforturilor, rii. determinăm o co- 

eepțla de utilizare a fon
tul. Pe această linie, nu

Raportul prezentat de tovarășul 
Nlcolae Ceaufescu, secretarul gene
ral al partidului nostru, redă prea- 
nuni esența științificii. a politicii 
Partidului Comunist Român, creator 
rula plată lu condițiile specifice ale 
țârii noastre, hotărîrea, prlceparen, 
talentul șl abnegația poporului fîen- 
tru traducerea ta viață a Istoricelor 
documente ale Congresului al X-lea 

partid de a moblîta, coordona șl dl- a* paruduluL ,
^,i- Creșterea rolului conducător al or- 

tru o valorificare mal eficienta a rev ganlzațHlor de partid, Îndrumarea 
competentă a comitetului județean, 
climatul de dăruire "1 responsablli- 
tato creat In colectivul nostru nu 
permis realizarea exemplară a sar
cinilor încredințate, sltulnd combi
natul nostru hunedorean în rîndul 
unităților de frunte din economie, 
în acest an, avfad create condițiile 
necesare, slntcm angajați In depă
șirea substanțială a sarcinilor de plan 
stabilite. Vom livra peste prevederi 
produse In valoare de 1G0 milioane 
lei, obținute ta exclusivitate prin 
creșterea productivității muncit, be
neficii suplimentare de 60 milioane 
lei, iar din producția peste plen, o 
parte care reprezintă mal mult de 
7,3 milioane lei valută va reveni ex
portului

de utilizare ta agregatele si utila
jele ta furicțlune, depășind „bariera" 
îngust-tehnlcfată a proiectelor, care 
trebuie privite cn nivelul minim do 
pornire. Din calcule rezultă că numai 
In sectorul de laminoare de ta Hune
doara, reducerea eu 10 Ia sută n opri
rilor acddentald aduce un spor de 
20 000 tone laminate. Specializarea li
niilor de laminoare șl optimizarea 
programării — care reclamă decizii 
peste nivelul centralei — stat măsuri 
caro pot duca la obținerea unor spo
ruri de producție mal mari, Unind 
cont de faptul că peste Jumătate din 
totalul staționărilor stat Impuse de 
actualul riatem de lucru.

înfăptuirea programului partidului 
ta domeniul economiei este Indisolu
bil legata de realizarea unui ritm 
Înalt de creștere a eficienței eco
nomice. Aceasta presupune, In pri
mul rind, abordarea la un nivel mai 
ridicat a problemelor prodpcțlel, va
lorificarea capacității tehnice a ca
drelor șl mijloacelor moderne cu 
care slntem dotați. în coea ce ne 
privește, ne preocupăm de promo
varea producție! de oțeluri cu grad 
superior de puritate prin turnarea 
tn vid, elaborarea de oțeluri aeml- 
acide ta cuptoare bazice șl oțeluri 
de calitate prin utilizarea zgurilor 
sintetice. Studiem poslblUtațlle teh
nice șl căile cele mal economice pen
tru a înlocui treptat cuploarele seml- 
Martin, cu convcrtlzoare, cunoscută 
fiind eficiența lor economică.

Reducerea substanțială a volumu
lui cheltuielilor materiale, a ponde 

, . .... . rll acestora" ta totalul cneltulolllor,
I»n Hunedoara, accentul l-am pus ■ de producție Impune, Jfagă ridl- 

pe creșterea eficienței economice a carea însemnata a valorii dc Intre
. _ . buințare a produselor, diminuarea

consumurilor specifice. în metaluri 
gle ne preocupăm să micșorăm con 
sumtd de cocs la, furnale, prin fo 
Ițwslren gazului metan, oxigenului 
păcu.-ll. A devpnlț o tradiție ca fonta 
peste plan să o elaborăm fără o 
mipllmenta balanța de COO? d|n !m 
port. Consumul de metal l-am redu. 
prin perfecționarea tehnologiilor ■ dt 
elabarare-lurMre șl laminare a ațe 
tarilor. Utilizarea unor prafuri exo-

țâri proprii, ne va permite, In urmă
torii ani, că reducem consumurile 
cu cel puțin 10—15 la nptă. In ace?. 
Iași timp, diminuarea substanțială a 
consumului de metal presupune o nuii 
strir.că cooperare Intre prolectanț.1, 
producători șl consumatori. în acest 
spirit, am lansat recent o chemare, 
în care urmărim cu, prin conjuga- 
i:~ —T’îw’ZTt-. ■' J~*— 
titură in conccj 
dulul de met— . .
ar fi lipalt de Interes ,aă fie anali
zată posibilitatea perfecționării sis
temului șl localizării responsabilității 
gospodăririi metalului de către un 
organ central. Prin gospodărire avem 
In vedere nu doar domenii de uti
lizare a metalului, ct șl structura 
sortimentelor, calitatea acestora, ra
ționalizarea consumului de elemente 
de aliere deficitare.

în ultima perioadă s-au aplicat 
o seri© de măsuri care au dus la 
perfecționarea activității de comerț 
exterior. Cu toate acestea, volumul 
importurilor se menține ridicat, far 
In’ cele mal multe cazuri, redugerea 
consumului de valută cate consec'ri-

' Stimați tovarăși.
împreună cu cei 63 delegați al 

organizației județene do partid Inși 
am primit mandatul să exprim in 
cadrul Conferinței Naționale aproba
rea unanimă a comuniștilor șl,celor
lalți oameni nl muncii din județ fală 
de politica Internă șl externă a parti
dului, să transmit conducerii de 
partid și de stat, personal secreta
rului genera! al partidului, tovară
șului Nlcolae Ceaușescu, înalta noas
tră apreciere și prețuire pentru acti
vitatea multilaterală po care o des
fășoară ta slujba înfloririi patriei și 
creșterii bunăstării materiale și spi
rituale a poporului.

Am ascultat cu mult Interes ra
portul prezentat do tovarășul Nlcolae 
Ceaușeacu, document do o deosebită 
valoare, care face bilanțul experien
ței șl rezultatelor obținute ta ultimii 

te marxijrt-Ienlnlstă, numeroase pro
bleme de ordin teoretic și practic, 
stabilind totodată un amplu program 
pentru, Înfăptuirea aocialtonulul mul
tilateral dezvoltat r ta România. Pe
rioada la care se referă raportul este, 
fără, Indp.tală,.«cea. mai' dinamică din 
Istoria poporului ncctru. In acest In
terval de timp s-U îmbogățit consi
derabil ca amploare și profunzime 
întreaga viață economică șl ’Botdnl- 
polltlcâ n țării.

în acest context dc progres gene
ral se înscriu șl succesele obținute 
în județul nostru. Expresie a politi
cii consecvente a partidului de In
dustrializare cociallstfi. de repartizare 
rațională a forțelor do producție pe 
întreg teritoriul țării, județului laș! 
l-au fost acordate Importante mij
loace materialo" șl financiare pentru 
dewoltarea sa economică și sodal- 
cuiturală. în cincinalul precedent, 
lașul a beneficiat dc Investiții însu- 
mînd peste 7 miliarda lei, iar ta 
actualul cincinal, de aproape 11 mi
liarde lei, din care peste 70 la suta 
stat’ destinate dezvoltării ramurilor 
productive. Ca urmare, Industria a 
cunoscut o permanenta dezvoltare șl 
diversificare, reușind astăzi să reali
zeze in mal puțin de două săplămlnl 
o producție echivalentă cu cea obți
nută fa întreg hnul^lUSO. Numai In 
acest cfaclnal valoarea producției in
dustriala a județului vn crește de 
24! ori.

Rezultate bune s-au obținut șl ta 
agricultură. An dc un au crescut 
producțiile de cereale, plante tehnice- 
șl produse animaliere, atlt în între
prinderile de stat, rit și In coope
rativele agricole. '

Și ta Județul nostru, comuniștii, 
eeltalțt oameni al muncii au primit 
cu deosebit Interes chemarea condu
cerii partidului dc a realiza cinci
nalul înainte de termen. Ca urmare 
a acțiunilor ș! studiilor întreprinse, 
tdntem oatflzl în mâxurfi să ne an
gajăm, fa fața Conferinței Naționale 
a partidului, că și județul lași vn 
îndeplini planul cincinal în 4 ani 
și jumătate. Această posibilitate este 
demonstrată șl de faptul că In pri
mul semestru, al acestui an planul

timp, o formă mai potrivită de con
trol și Îndrumare pe linia adminis
trației de stat de către Consiliul de 
Miniștri. îh prezent, Comitetul de 
Stat pentru Economia și Administra
ția Locală, caro a concentrat nume- - 
roase activități economice, nu. reu-" 
țeșle să Îndrume șl ®ă ajute cores-1 
punzător organele locale in excrcila;' 
rea atribuțiilor.specifice do admiute-,, 
trațle do stat

Este necesar, de asemenea, să fl« 
duse ptaă la capăt mfw-"*' 
centralizare a ntrlbuțiili 
populare. în județul n 
trecute 
populare municipale, orășenești șl 
comunale cea mal mare parte a unl-j 
tățllor do industrie locală; toate în
treprinderile de gospodărie comuna
lă, unitățile comerciale, rețeaua sa
nitară Șl altele — dar aparatul care 
se ocupă de aceste domenii n rămas 
intact ta județ. S-a ajuns astfel in 
situația că, deși consiliile populara 
din județ au primit atribuții spori
te, ele nu nu șl mijloace pentru 
a le exercita, ceea ce face cn des
centralizarea să nu albă efectele do
rite. Organele centrale cărora ne-nm 
adresat au răspuns că normativele în 
vigoare nu permit să transferăm o 
parte din aparatul de la județ Ia 
municipiu și orașe. Considerăm nej 
cesar ca, ta cadrul măsurilor ce se 
vor adopta pentru îmbunătățirea bcț 
tivltățll organele- de stat, să fle re| 
glementată șl această situație.

Este o mare satisfacție să consis
tăm că, o dată cu marea operă con
structivă din interiorul țării, parii- 
dul nostru, personal secretarul gene
ral al partidului, desfășoară o vasta 
activitate pe plan internațional, prt>Ț 
movlnd o politică externă pătrunsă de 
un înalt spirit de responsabil linie fa-- 
ță do interesele poporului nostru, 
față de cauza unității țărilor soriaj 
liste, n mișcării comuniste șl mun
citorești, de Imperativele luptai penj 
tru apărarea păcii ta întreaga lume; 
Doresc, să remarc eforturile depuse 
in țiltlinil ntil de partidul șl statul 
nostru pentru dezvoltarea relațiilor 
dc.colaborare și cooperare cu tlne-t 
rfcle atate Independente din Asia șl 
Africa,'/ cu țările de. pe continentul 
lntlno-âmerican, principialitatea cu 
caro conducerea partidului prompt 
vează aceasta politică.

România, țară socialistă, ea în
săși ta cura de dezvoltare, împărtfi-l 
sește preocupările noilor state su
verane de n-și făuri o economie de 
Bine stătătoare și consideră drept, 
o datorie a sa internaționaliștii ră 
sprijine eforturile lor jxmtru valo
rificarea resurselor naționale, pentru 
propășirea materială șl spirituală! 
pentru lichidarea euMczvoltarii, pen- 
tru apărarea Independenței ccono-l 
mice și politico, ta lupta Împotriva 
Imperialismului, colonialismului și 
neocolonlallsmuluL

Consider șl eu că ,un moment de 
excepțională însemnătate ta aceasta 
privință l-a constituit vizita tova
rășului Nlcolae Ceaușescu ta țările 
africane, care n contribuit la lărgi
rea șl dezvoltarea pe un plan supe
rior a relațiilor de prietenie ale 
partidului și poporului nostru cu 
partidele și popoorelo din aceste 
tar|.

Perioada care a trecut de la Con
ferința Națională din 1007 a confirmai 
încă o dată adevărul că succesele ta 
construcția sociallsifi stat Indisolu
bil legate dc politica științifică, tta 
forța organizatorică și Ideologică ly 
partidului nostru comunist Iată ițțj-, 

pe care le stabilește Conferința Na
țională vom munej șl ta viitor pentru 
Întărirea organelor și organizațiilor 
de partid, Îmbunătățirea stilului și 
metodelor do muncă, creșterea ca
pacității lor de organizare șl con
ducere a maselor pentru Înfăptuirea 
politicii partidului.

Asigurăm Conferința Națională- că 
membrii de partid, toți oamenii mun4 
cil din județul Inși vor munci cu 
devotament și dăruire pentru în
făptuirea sarcinilor ce le revin, adu- 
clndu-rși astfel contribuția la Înflori
rea patriei noastre socialiste.

de stat a fost depășit cu 138 mi
lioane lei Ja producția globală, 116 
milioane lei lu producția marfă, 70 
milioane lei In bor.eficii, realizlndu-se 
asltel Integral angajamentul asumat 
pentru această perioadă.

Analiza profundă a realităților din 
țara noastră, cuprinsă in raportul 
prezentat conferinței, ne dctermtnA 
ca, o dotă cu aprecierea succeselor 
obținute, să no. îndreptam mal mult 
atenția spre acele sectoare In care 
sa manifestă încă neajunsuri șl cămi
nari in urmă. Va trebui s& acționăm 
cu mal multa fermitate pentru folo
sirea Intensivă a capacităților șl su
prafețelor de producție. Este o sarcină 
care se Impune cu allt mai mult 
pentru județul Inși, unde in ultimii 
nnl șl in perspectivă are loc o pu
ternică dezvoltare extensivă n for
țelor de producție, care trebuie uti
lizate la întreaga capacitate. Aceas
ta este do altfel șl principala rezer
vă care na va - permite ts& realizăm 
creșterea producției pentru îndepli
nirea cincinalului incinte do termen. 
Un calcul care n fost' făcut no urată 
că la nivelul do dotare al anului 
1072, sporirea cu numai 1 ta sută n 
gradului de utilizare a mașinilor și 
utilajelor vn determina un spor de 
producție de 1C«U milioane lei anual.

De,zbaterile ce nu avut Ioc In pe
rioada premergătoare Conferinței 
Naționale au scos In evidență că, 
deși s-au . obținut unele rezultate â 
bune, situația folosirii capacităților 1 
de producție In multe unități nu 
poale fi conriderata satisfăcătoare. In 
unele Întreprinderi sc bato pasul pe 
loc do ani de zile, dori dotarea teh
nică s-a îmbunătățit, lor în altele so 
fac simțite chiar tendințele do scă
dere a acestor Indicatori față de anii 
prccedențl. In urniri analizelor fă
cute În Întreprinderi s-au stabilit 
măsuri caro permit ca, pe ansamblul 
județului, indicele de utilizare a ca
pacităților de producție să ajungă 
pînA la sfințitul anului la M la sută, 
îndeosebi prin creșterea coeficientu
lui de l schimburi ta cel puțin 2.5, 
gUmlnarca Întreruperilor nepro-. 
gr ii mate, Îmbunătățirea organizării, 
producției șl Întărirea disci plinei" in 
muncă.

O slttiațle deosebita prezintă In ju
dețul'nostru folosirea suprafețelor 
de producție construite In ulti
mul timp. Din cauza unor neajun
suri In planificare șt pregătirii insu
ficiente a investițiilor s-au construit 
mari hale industriale la Uzina me
canică Nicotină șl ta unitățile Indus
triei chimica, caro nu stat folosite 
total emu parțial, multe luni de zile, 
pentru că nu sini dotata ta timp cu 
mașinile șl ulltajelo necesare. Este 
întru totul îndreptățită critica făcută 
in raport că unolo investiții se rea
lizează-cu cheltuieli prea mari, din 
cauza risipei de materiale și a unor 
tendințe de grandomanie din partea 
prolectanțllor și, beneficiarilor și de
sigur și din cauza lipsei de control 
șl exigență din partea noastră. Șl fa 
județul Iațl s-au executat unele con
strucții productive șl social-cul turale 
cu spații supradimensionate, cu lot 
felul do cornișe, copertine șl finisaje 
oxagejrate, fără nici o Importanță 
pentru funcționalitatea obiectivelor 
respective.. Numai în ultimii doi ani, 
sucursala Băncii de Investiții a Iden
tificat In proiecte prevederi cu vădit 
caracter do risipă Insumtad perie 100 
milioane lei, a căror suprimare nu 
a afectat cu nimic calitatea construc
țiilor. Este absolut necesar să se 
pună mai multă ordine În plnnlfi-7 _ 
carea, proiectarea și realizarea laves- ce pentru înfăptuirea rarcinllor mori 
tițillor. ' . ...... - - . . -

Da mare Importanță pentru activi
tatea noastră de viilor sfat provede- 
rilu cuprinse in raportul prezentat 
conferinței cu privire la îmbunătăți
rea muncii consiliilor populare, ta o 
mal bună delimitare Intre organele 
administrației de stat și organele pu
torii de stat. Crearea unul consi
liu de coordonare a consiliilor popu
lare, caro să funcționeze ca organ 
deliberativ, va Îmbunătăți fără În
doială îndrumarea muncii pe linia 
organelor locale ale puterii de stat. 
Credem că trebuie găsită fa același" . ........... '■

măsurile de des- 
/’lor consiliilor 

. județul nostru au fost 
In subordlnen consiliilor

liȘM. .

producției, pe obțlnereo tino- rezul
tate superioare in domeniul calita
tiv. Dacă In perioada cincinalului 
trecut am asimilat un număr de 61 
mărci de oțeluri, numai In 18 luni 
din acest cincinal numărul noilor 
mărci de oțeluri asimilate este dc <13. 
Studiile șl activitatea de cercetare 
a-uu canalizat spre Introducerea in 
fabricație a unor-oțeluri superioare, 
caro să ducă la reducerea importu
rilor ți șfi asigure condiții pentru 
fabricarea In țară a unor utilaje cu
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Stima ți tovarăși.
Raportul de Importanță exeepțio- 

sJJțfdtt prezentat conferinței de to- 
vtiriișul Nlcolae Ceaușescu reprezintă 
o analiză aprofundată, in spiritul 
maraism-leninlsmului creator, a pro
blemelor actuale ale construcție! eco
nomice șl soclnl-polltlce In țara noas
tră, un program luminos do dezvol- 
tare a economiei, științei și culturii, 
destinat să ridice Romăntape o nouă 
treaptă de progres și civilizație. Mă 
alătur șl eu tuturor celor prezenți, 
întregului nostru partid și popor, pen
tru a exprima adeziunea totală față 
de documentele prezentate, cu con
vingerea fermă că punerea in apli
care a hotărirllor conferinței repre
zintă chezășia înaintării rapide pe 
calea construirii socialismului-și co
munismului in patria noastră.

Drumul parcurs de industria con
structoare de mașini a României so
cialiste, lntr-o perioadă de- mat pu
țin de o generație, de la dteva fa
brici șl ateliere meșteșugărești' izo
late, la un sistem industrial modem, 
n fost un dram greu, un drum de 
muncă intensă, cu importante rezul
tate.

Construcția de mașini realizează 
astăzi in 6 zile o producție echi
valentă cu cea a Întregului an 1038. 
Ea n înregistrat In ultimul cincinal, 
an de an, un spor ni producției de 
circa ÎS la sută, devnnslr.d cu aproa
pe 40 la sută ritmul de creștere pe 
ansamblul industriei.

Cincinalul actual
Nl’wj’âl agregate' 

foraj de mare adlncJme, al primelor ■ 
furnituri complete de utilaje tehno
logice pentru industria chimică, al 
liniilor de ciment de 3 OM tone, al 
camioanelor grele cu motoare Die
sel, ăl mașlnilor-unelte cu comandă 
numerică, ol circuitelor integrate, al 
calculatoarelor din generația a treia, 
al navelor de 55 (MM'idwt' . L '

Cu toate «acesta. rezultate. cu, toata, 
că dinamica industriei’ cbaalWctojițe 
de mașini din țara noastră se sRueă- 
zii printre celo mal accentuate din 
lume, trebuie să spunem că mal 
avem mult de muncit pentru a ridi
ca potențialul acestei ramuri la ce
rințele unei economii modeme. în 
anul 1970 ponderea ramurii construc
ției de mașini in producția globală 
industrială reprezenta la noi 25 la 
sută față de 35—S8 In sută in țări cu 
industria dezvoltată.

Importanța accelerării ritmului de 
dezvoltare a construcției de mașini 
apare mal evidentă,cu attt mai mult 
cu dl, deși Îndeplinim nivelurile do 
producție stabilite in planul cinci
nal pentru o seamă de sortimente 
de utilaje, echipamente șl instalații, 
totuși nu reușim să satisfacem Inte
gral cerințele economiei naționale 01 
ale exportului.

Este meritul conducerii noastre do 
partid și do stat, al tovarășului 
Nlcolae Ceausescu, că Inceplnd do la 
Congresul al IX-lea al partidului s-a 
pus, in mod hotărlt, In centrul poli
ticii de industrializare, dezvoltarea 
prioritară a industriei constructoare 
de mașini. Permiteți-ml ca, de la 
tribuna Conferinței Naționale, In nu- 

' mele gutelor de mii de constructori 
''■'tode mașini, să mulțumesc încă o dată 

conducerii partidului șl statului, per
sonal tovarășului Nlcolae Ceausescu, 
pentru sprijinul acordat dezvoltării 
ramurii noastre.

Raportul prezentat de tovarășul 
secretar general Ntcolae Cșaușescu 
subliniază că există toate condițiile 
ca cincinalul actual că fie realizat 
înainte de termen. Sini Intru lotul 
de acord cu aceasta. După" datele 
preliminare, rezultate In urma unor 
analize temeinice, făcute In zilele 
premergătoare conferinței, sub În
drumarea organizațiilor de partid, cu 
sprijinul specialiștilor din centrale șl 
minister, se confirmă posibilitatea 
obținerii unor Importanta producții 
suplimentare, astfel Incit în antsl 1973 
Întreprinderile ministerului să atin
gă un nivel de producție de 133—133 
miliarde, de natură să conducă la 
sporirea ritmului mediu ol ultlmilo- 
trel ani al cincinalului — do la 18.2 
la 23—25,5 procente pe an. Acest 
spor de producție, care va. fl cuprins 
într-un pian suplimentar corelat, se 
va concrcllzn In sortimente fizico cu 
destinație precisă, orientale spre aco
perirea necesităților rezultate din de
vansarea unor Investiții, creșterea 
fondului de marfă pentru populație 
și, in mod deosebit, spre majorarea 
^îmbaza angajamentului nostru stau 
folosirea Intensivă a capacităților de 

existente, .generalizarea 
schimbului II șl extinderea schimbu
lui l>>, ww.iuu*..» —“’Î7''’te. scurtarea termenelor de dare In 

lor proiectați la un număr de obiec
tive, perfecționarea tehnologiilor șl 
reducerea consumurilor de metal. Ri
dicarea I.----------
mașini pe o treaptă superb 
potențial economic ne oblig.' 

producție
Iul iii, eliminarea unor locuri lngus-

_ _____ '--rXJa’-j *“ 
funcțiune șl de atingere a Indicalorl-

7

Uve, perfecționarea s tchnolbg^ilor^șl

Industriei constructoare de 
„_,._loară de 

potențial economic ne obligă la des
fășurarea ln continuare a unor ample 
acțiuni de perfecționare .structurală 
a ramurii.

în urma criticilor îndreptățite cure 
ne-au fost adresate ■— mă refer în 
primul riad ’la necesitatea sporirii 
ritmului de înnoire șl modernizare 
a produselor, la Tccrlnța folosirii stol 
prompte a progresului tehnic pentru KtarirVa comjtetltlvltățU șl entității 
mașinilor șl echipamentelor pe care 
le fabricăm — ne-nm propus cu 
ponderea-.produselor noi șl moderni
zate planificată pentru anul 1075 .să 
o atingem încă in 1974.

Deși în intervalul 1£®7—1072 pro
ducția realizată dlntr-un kg de me
tal a crescut de la 18 la 23 lei. deci 
cu 40 la sută, nu este mni puțin 
adevărat că gradul de valorificare a 
metalului în țara noastră este mal 
scăzut dcclt ln alte țâri. De aceea, o 
problemă care ne preocupă in mod

deosebit este valorificarea superioară 
a nitealulul,

în structura industriei noaglre con
structoare de mașini avem încă o 
pondere ridicată de produse , simple, 
mari consumatoare do metal. Sectoa
re in dus Ir inie cu grad superior de 
valorificare a metalului se află Încă 
.wn.sib’l sub,nivelul pe care acesta 11 
ocupă In structura producției altor 
țări — mă refer Lndeoscbi la indus
tria electrotehnică, la cea electroni
că; de mecanică fină șl scule. Ne 
concentrăm toate eforturile ca In 
următorii 2—3 ani să obținem 
d!ntr-un kg de metal produse in va
loare de 32—33 lei. De asemenea, 
avem In curs de desfășurare progra
me de reprolcctare a produselor pen
tru sporirea jxînderii oțelurilor supe
rioare In construcțiile solicitate me
canic, utilizarea semifabricatelor de 
aluminiu in construcția de utilaje de 
transport, folosirea pieselor din maso 
plastice armate, do mare tenacitate.

în scopul Îmbunătățirii specializă
rii ne-nm propus ca investițiile de 
legătură cu cincinalul următor, pe 
care le avem In studiu, să fie orien
tate in mod prioritar către organiza
rea producției do.piese șl organe do 
mașini de uz general, centra Uza iii In 
unități cu specializare tehnologică 
restrinsă. Socotim, do asemenea, că 
este momentul să concentrăm mai 
bine forțele de concepție in Jurul 
unor produse do profil de maximă 
eficiență, restrlnglnd diversitatea ac
tuală, In avantajul scurtării ciclurilor 
de asimilare. ' -s

Sint îniru totul de acord și consi
der foarte, binevenită propunerea din

Stimați tovarăși,
Conferință Națională a partidului, 

eveniment de Importanță istorică în 
viața partidului șl poporului, face un 
bilanț al activității desfășurate pe 
llnln îmbunătățirii organizării, pla
nificării șl conducerii economiei, 
deschide noi perspective dezvoltării 
economice șl sociale a societății 
noastre socialiste.

în cinstea acestui măreț eveni
ment, colecUvul de muncă al Gru
pului industrial de petrochimie 
Ploiești, mobilizat de organizația ds 
partid, a realizai? peste plan o pro- 
ducțle-marffl in valoare de 41 OK GOT 
lei, beneficii suplimentare de 
3 CKTO OM lei, Iar productivitatea 
muncii a fost realizată la nivelul 
angajamentului anual.

Chemarea lansata de conducerea 
partidului pentru realizarea cincina
lului înainte de termen a avut un 
Îmternlc ecou fn rlnduî comun !ștl- 
or, al tuturor salarlațllor din gru

pul nostru Industrial. în pre
zent, muncitorii, speclalixUl noștri 
analizează la fiecare secție șl insta
lație posibilitățile de creștere a pro
ducției, de reducere a consumurilor 
specifice de materii prime șl mate
riale.. de combustibili șl energie, de 

• sporire a valorii produselor obținu
te (ilnlr-o tonă do, materie primă. 
Toii spectallștil grupului sîni mo
bilizați pentru a găJ noi tehnologii 
șl mijloace de modernizare a teh
nologiilor actuale, care să răspundă 
sarcinii trasate de conducerea parti
dului de valorificare superioară i 
resurselor de materii prime. . ..

Grupul Industriali de petrochimie 
Ploiești este un rezultat al aplicării 
în viață a măsurilor adoptate de 
Conferința Nnțională din decembrie 
1IK7 cu privire in îmbunătățirea 
conducerii șl plonlficărtl economiei 
naționale. Deși do la constituirea 
grupului nostru Industrial nu 
au trecut decît 18 luni, rezultatele 
pe care le-am obținut ne permis să 
apreciem încă o dată Justețea șl 
fundamentul științific al hotărlrllor 
adoptate la Conferința Națională 

, raport da, • ga'înființa Consiliul de 
Coordonare a Construcțiilor de Ma
șini, cu atribuții pe ansamblul 
ramurii privind profilarea .șl specia
lizarea. annllza proiectelor și progra
melor de perspectivă,1 analiza utiliză
rii. capacităților de producție. Parti
ciparea organelor centrale da sinteză, 
'alături de ministerele care desfășoa- 
'rfi activități in cadrul ramurii con
strucțiilor de mașln!, va contribui ia 
mal buna ’ utilizare a potențialului 
'acesteia. Pentru orientarea dezvoltă
rii întregii ramuri, urmează să se 
elaboreze programul național de pro
filare, specializare ți integrare in 
'construcția de mașini, menit «fi-1 
asigure o structură modernă, in 

■ concordanță cu liniile directoare 
pentru dezvoltarea economlco-coclală 

<a României piuă In 1000, stabilite In 
raportul prezentat de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. De asemenea, sus
țin Întru total propunerile cuprinse 

.în ,raport privind creșterea, .rolului 
centralelor industriale prin. transfe
rarea mill! rapidă a tuturor atribuții
lor stabilite prin lege.

Este cunoscut faptul că.planul cin
cinal prevede‘o sporire a expertului 
de", mașini .șt utilaje de 2,2 ori. în 
anul 1072 preliminăm realizarea unui 

• votam de export cu .30,8' La sută moi 
maro dedt Ln anul precedent în 
semestrul : 1-1972 s-a. exportat cu.33 
ln sută mal mult decît ln perioada 

’ corespunzătoore a anului trecut. Prin 
orientarea spre export a plusului - de 

-producție obținut- prin Înfăptuirea 
înainte de. termen a planului cinci
nal, ponderea de 2SJ In mită-a mași
nilor sjl, utilajelor ln totalul 'exporlu-
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din 1&67 șl ta Congresul a! X-lea al 
partidului. Această nouă formă da 
organizare: a permis creșterea ope
rativității în rezolvarea problemelor 
producției, ne oferă largi posibilități 
de folosire eficientă n mijloacelor 
de producție, de valorificare superi
oară n materiilor prime șl materia
lelor, de utilizare mal bună a for
ței tic muncă.

Organizația de partid de la Grupul 
industrial de petrochimie Ploiești 
militează neobosit pentru realizarea 
Barclnilor de mare răspundere ce ne 
revin, țlntad seama de ritmul înalt 
al dezvoltării industriei petrochimi
ce. întregul nostru colectiv ișl 
centrează atenția asupra 

exploatării corespunzilonre șl -con' 

, — ■ , ■ con
centrează atenția asupra folosirii 
depline [ a capacităților de producție, . 
exploatării corespunzătoare șl con
tinuei perfecționări a proceselor teh
nologice din Instalațiile s ln funcțiu
ne, realizării șl depășirii: indicato
rilor proiectâțl la- noile ălmlalațlL■,-)'. 
-:Rrln valorificărea câjineltăîiFi'r de 
concepție a cadrelor noastre ne 
muncitori,1 tehnicieni șl Ingineri, in 
cincinalul actual vom Introduce In 
fabricație noi produse rezultate din 
cercetarea ; proprie, necesare - atlt. In 
Industria chimică cit și In agricul
tură. !

Dintr-un studiu efectuat de un 
colectiv de- specialiști asupra valo
rificării superioare a gazelor rezul
tate din procesele de prelucrare, u- 
tUlzate Ini prezent drept combusti
bil, a rezultat posibilitatea chimi
zării acestora lntr'-o nouă Instalație 
de plrollză, fapt ce .va conduee ia 
creșterea producției cu peste un mi
liard lei. Tot'pe Linia prelucrării su
perioare a materiilor prime șl asi
milării de hol produse se Înscrie 
fabricarea în grupul nostru a plos- 
tlilanțlior, avlnd ea materie primă 
atiiildrlda ftaiică produsă ln insta
lația noastră. Construirea acestei 
Instalații pe platforma Brazi simpli
fică procesul tehnologic, evită chel
tuieli de transport și manipulare șl 
îmbunătățește condițiile de muncă 
ale muncitorilor.

Analizând șl alte aspecte de creș
tere a eficienței economice am a- 
jiihs la concluzia că prin investiții 
minime putem să producem amba
laje din polietilenă pentru produsele 
petroddmlce din polietilena pe care 
o fabricăm.

Solicităm Mlidsterului Industriei 
Chimice să valorifice studiile șl pro
punerile noastre, care pol contribui 
în mod substanțial la creșterea efi
cienței economice nu numai la ni
velul grupului Industrial, ci șl la 
nivelul economiei naționale.

Și ln acest cincinal nl b-ou alc- 
ent însemnate fonduri de invesfițll 
pentru executarea de noi lnsuilr.țîi 
ln vederea valorificării superioare 
a materiilor prime. ‘ Noi nc-am pro
pus ca pentru unele obiective sa ne 
confecționăm cu mijloace proprii 
utilajele necesare ; totuși, cea mal 
mare parte trebuie să tio asigu
rate da unitățile constructoare de

lui; prevăzută pentru anul 1075, 
ti dejtașliâ.

Apreclpm,, de asemenea, că există 
premise ca, in cadrul viitorului cin
cinal, exportai efectuat de uzinele 
constructoare de mașini să echilibre
ze șl să depășească valoric ImiJOrtuI 
.de utilaje, mașini șl echipamente in
dustriale necesare economiei.

O problemă foarte importantă In 
acest context este mărirea eficienței 
comerțului nostru exterior, res]>ectlv 
realizarea pentru export a urtor uti
laje care să înglobeze cantități mal 
nutri de muncă de concepție, cu ca
racter de-'unicat șl serii mici, snu 
trecerea de la exportai de utilaje dis
persate la furnitura de sisteme com
plexe de utilaje, sub forată de 
Unii tehnologice sau linii de montaj.

Vom acționa cu consecvență pen
tru intensificarea relațiilor de cola
borare șl specializare In acest sector 
cu celelalte țări membre ale C.A.E.R., 
pentru traducerea In viață a preve
derilor programului complex, in ve
derea asigurării — in spiritul norme
lor de bază ale raporturilor dintre 
statele socialiste — a progresului 
rapid al economiei fiecărei țări mem
bre șl, prin aceasta, creșterea: forței 
tuturor statelor, Întărirea Influenței 
socialismului tn lume. O atenție ne- 
sifibltă vom acorda, de asemenea, ex
tinderii cooperării multilaterale cu 
celelalte țări socialiste, precum șl 
legăturilor In producție șl tehnologie 
cu firme • din alte state ale lumii, 
In prezent industria noastră construc
toare de’ mașini fiind, in numeroase 
domenii, un partener egal ca poten
țial tehnic cu industrii din glrfiJnă- 

. tale.
Vă rog să-mi îngăduiți să asigur 

Conferința Națională a partidului că 
noi, constructorii de mașini, mobili
zați de obiectivele de Importanță 
fundamentală pentru progresul eco
nomic șl social al țării, stabilite in 

.raportul prezentat conferinței, nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
Înfăptuirea lor neabătută.

tn funcțiune a taatâlațlllor 
ile pinft in prezent a fost 
tată de întinderea livrării 
lor. De exemplu, din cauza heres- 
pectărll contractelor, Instalația de 
anhidrida ftalică nu a putut fi pusă 
In funcțiune plnă la sflrșltul lunii 
trecute, ața cum a fost prevăzut în 
planul de stat, ceea ce duce la pier
deri de producție de 350 (MM) lei pe zi.

Sarcinjie pe care ie avem, răspun
derile core ne revin din chemarea 
conducerii partidului de a rr-ll— 
cincinalul Înainte de termen, ne

in din chemarea 
realiza 

cincinalul Înainte de termen, ne 
determină să adresăm un apel co
munist Ministerului tadt:strlel Con
strucțiilor de Mașini; uzinelor fur
nizoare, organizațiilor de comerț 
exterior ds a aslirura utllfîjeîe nece- 
sare noilor obiective conform con
tractelor Încheiate. Facem acest- n- 

•pșl'' aVlnd în vedere șl. faptul jj că 
numai la' noua instalație do dfrrietil- 
tjîreltțilat, producătoare da ‘rriaSefll 
prime,1 pentru hidustria defsfir'd,'iiIriȚ 
tellce, o singură’ zi întlrzler'e ‘‘ în 
intrarea el în funcțiune înseamnă o 
pierdere de producție de 3 milioane 
lei la nivelul grupului șl de 15 mi
lioane lei Ia nivelul Ministerului 
Industrie! Chimice.

Consider deosebit d» Importantă 
orientarea dată in raportul tovară
șului Nlcolae Ceauțescu de a ne 
preocupa in mal mare riiSsură de 
asigurarea unul raport just între 
numărul celor ce lucrează nemijlocit 
In producția materială șl celor 
ocupați în activitatea admlnhlrailvâ, 
funcționărească. Necesitatea .de a se 
stabili criterii raționale, normative 
obligatorii cu privire la ponderea 
personalului administrativ, Inclusiv 
a cadrelor cu funcții de conducere, 
în numărul total al salarlațllor este 
intru toiul valabilă pentru grupul 
nostru șl pentru ramura > în' cure 
lucrez. Sa aplicăm în practică Indi
cațiile date de secretarei nostru ge
neral după care locul specialistului 
este la conducerea directa a procese
lor tehnologice, nu în .activitatea 
administrativa.

Convinși fiind că nivelul realizări! 
sarcinilor care ne stau In față de
pinde, In ultimă Instanță, de gradul 
de conștiință al oamenilor muncii, 
organizația noastră de partid, rare 
numflră .|>es‘e ,1 FMIă de comuniști,, are 
in cehlzul preocupărilor sale edu
carea salarlațllor șl creșterea răs
punderii aedstoro. - De un real folos 
in migăloasa muncă de educație co
munistă ne-au fost documentele din 
iulie și hotărirlle Plenarei G'.C. al 
P.C.R. din 3—3 noiembrie 1071 pri
vind îmbunătățirea activității Icîeo- 

' logice ți cultural-educative de masă.
tn Încheiere, permiiețl-mi ca, tn 

numele colectivului de oameni al 
muncii din Grupul industrial do 
petrochimie Ploiești, să asigurăm 
Conferința Națională, Comitetul 
Central, pe dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, că vom face Solul 
pentru a realiza sarcinile plenului 
cincinal înainte de termen, contri
buind, alături de întregul popor, la 
dezvoltarea multilaterala a României 
BocloJlste; '
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Sumați tovarăși.

Doresc b& Încep cuvlntul meu te 
această iiudtâ tribună prin n-ml ex
prima cele mol profunde sentimen
te de apreciere pentru modul în' care 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu - anali
zează in raportul' prezentat proble
mele do excepțională însemnătate 
pentru dezvoltarea In continuare a 
patriei, bnzlndu-se pe cunoașterea 
profundă a realităților din. țara noas
tră, In, strinsă corelație cu, cele mni 
avansate tendințe alo proceselor sp- 
dal-economlce și tehnico-șființlfiee 
contemporana.

Tratarea științifică ■ conceptului 
de societate socialistă multilateral 
dezvoltată, a rolului națiunii șl, in 
acea! context, a locului șl menirii nn- 

.țirmaHtățllor conlocuitoare in ac
tuala etapă de dezvoltare a patriei 
au o deosebita valoare teoretică și 
practică, ele constituind o contri
buție proprie a partidului nostru, a 
secrciarului său general, la Îmbogăți- 

.rea patrimoniului gindirli marxlst- 
lenlnisie.

Conștient de Importanta Istorică 3 
documentelor supuse dezbaterii, a 
perspectivelor cutezătoare pe caro 
ie deschid, lml voi exercita man
datai șl misiunea încredințate do 
organizația Județeană, de toți oa
menii muncii din județul Harghita 

■de a le vota cu deplină hotărlre 
șl totală Încredere.

Votai nostru, rezultatele obținută 
In realizarea sarcinilor de plan, cu 
care ne prezentăm la conferință, 
sint do fapt expresia adeziunii • de
pline a tuturor oamenilor muncii ro
mâni șl maghiari care trăiesc și 
muncesc fn deplină înțelegere.și fră
ție pe plaiurile Harghitei, la politica 
Internă șl externă a pnrtlduiul șl sta
tului .nostru, a hotăriril lor ferme de 
B-șl aduce Întreaga contribuție la 
transpunerea ei in viață,

Cotifeffnțn noastră ..facsj țțHsri’tȘÎ. 
strălucitelor realizări obținute’ în 
apUraifla^măsurilor rstabllito (te 
cadMRaȚdâonfcrință șftj do-‘Congresul 
al X-lea cu. privire la perfecționarea 
conducerii și planificării economiei 
naționale, a metodelor de organiza
re șl conducere a vieții sociale, dez
voltarea democrației socialiste, Îm
bunătățirea organizării admlnlstra- 
ilv-teritoriale șl sistematizarea Io- 
caUtățlior rurale, conturează cu cla
ritate nolle perspective pe calen fău- 
ririî socialismului mullUateral dez
voltat pe pămlnlul României.

Rezultat direct al măsurilor adop
tate de Conferința Națională a par
tidului din 1LW7, al politicii de in-

Stimați tovarăși,

Conferința Națională a partidului 
se desfășoară in condițiile unei vnate 
activități depuse pe Întreg cuprinsul 
țării de oamenii muncii, în frunte cu 
comuniștii, care, in intlmpirujrea el, 
au declanșat acțiunea de n înfăptui 
cincinalul înainte do termen.

La chemarea partidului, a secreta
rului său general, sub conducerea 
organizațiilor de partid, in toate uni
tățile Centralei bumbacului au fost 
făcute analize, soldate cu propuneri 
concrete de depășire a planului cin
cinal. Așa, de pildă, vom realiza un 
spor de peste 3,8 miliarde lei la va
loarea producției globale, ceea ce în
seamnă 22 mil tone de fire — o-pro
ducție echivalentă cu cea n două fi
laturi cu 3—4 (MO oameni — circa 
60 milioane mp țesături tip bumbac, 
ceea co reprezintă producția a două 
țesătorii cu 2—3 COT oameni. .

Vă este cunoscut faptul că In toate 
întreprinderile centrale! munca 'sa 
desfășoară In trei schimburi. Aceas
tă situație ne-a Impus să' găsim alte 
căi pentru sporirea producției șl a 
valorii el, pentru a ne aduce contri
buția la această importanta acțiune 
patriotică. Sporul •’valorii producției 
globale ce-1 vom realiza echivalează 
cu peste 8 luni din realizările primu
lui an al planului cincinal, el urmlnd 
a se realiza 3/4 pe seama valorificării 
superioare a materiei prime și numai 
IM pe seama crej'.e-iior efectivi? de 
producție.

Ne Însușim pe deplin critica făcută 
La Conferința extraordinară a organi
zației municipale de partid-Bucuresll 

dusiriallzore socialistă, de repartizare 
rațională a forțelor de producție pe 
Întreg teritoriul țării, județul Har
ghita a devenit- In acești ani un ju
deț înfloritor, cu o Industrie șl agri
cultură In plină dezvoltare, care dis
pune de o puternică bază tchnlco- 
materinlă ; ținuturile Harghitei, aces
te frumoase șl străvechi plaiuri ro
mânești, au înregistrat in acești ani 
o etapă de dezvoltare și progres ne- 
mallntUnlt.

Fondurile de investiții în perioa
da 1863-1971 s-au ridicat ta peste 8 
miliarde lei, echivalente cu totalul 
investițiilor realizate In 15 ani an
teriori. Din acestea pește G0 la sută 
au fost destinate’ industriei. S-au 
construit și pus In .funcțiune 1,0 fa
brici șl secții noi de producție, cele 
mai multe In ramurile prelucrătoare. 
Producția globală o județului a cres
cut in această perioadă cu aproapo 
50 ta sută. Au fost create noi locuri 
de muncă pentru un număr de peste 
18 (MO satarlațl. fapt care a făcut ca 
numărul do satartațl ta rata de locui
tori să crească simțitor.

Importante fonduri de Investiții nu 
fost alocate agriculturii, pentru dsz- 
voltahea bazei tchnico-materialc, 
mecanizarea șl chimizarea producției, 
creșterea efectivelor de animale, îm
bunătățirea structurii șl valorii bio
logice a acestora.

Noi obiective soctal-culturnle
tregesc înfățișarea de azi a Jude
țului ; In acești ani B-au construit un 
nou spital cu 700 paturi, licee, bazo 
sportive moderne, cinematografe, 
grădinițe, crețe. Din fondurile sta
tului au fost construite peste 3 000 
de apartamente ; elementele urba
nistice pătrund tot mai mult In lo
calitățile județului.

Cincinalul actual, ele cărui preve
deri se Înfăptuiesc cu succes, des
chide noi și luminoase perspective 
pe linia valorificării mal depline a 
resurselor materiale șl umane de 
caro dispunem, pentru atragerea in 
circuitul economic a noi șl noi re^ 
zarve. Cele peste 8 miliarde lei In
vestiții alocate pentru perioada 1071- 
1975 vor asigura construirea unu! 
număr de 23 de noi obiective Indus
triale șl capacități de producție, crea
rea de noi locuri de muncă pen
tru peste 22 (MM de saJortațL

Dezvoltarea multilaterală a tutu
ror Județelor patriei, inclusiv a co
lor in care, alături de populația ro
mână trăiesc numeroși oameni al 
muncii de alto naționalități — prin
tre care județul Harghita repre
zintă un exemplu elocvent — con
stituie o reală manifestare a depli
nei egalități economice., sociale șl 
politice Intre toți cetățenii, fără deo
sebire de naționalitate. Pe această 
bază sporesc posibilitățile pentru ri
dicarea nivelului de trai nl Întregii 
populații, se asigură cn toți cetățe- 
flli patriei s3 se bucure din plin de 
coiitlițnie 'create de civlIl^țta'iaMS-'’ 
lr.1 soctaiislă. . ’ ,i', ' '
/Jn^fdXc^ea' co' am reajtiraț’ ln?Kp<jM ’ 
ani, in toate schimbările Inhoitoiire 
care au avut șl nu loc in județ, 
oamenii muncii văd și simt Incorpo
rate glodurile, eforturile, ajutorai si 
înțelepciunea secretarului nostru ge
neral,. tovarășul Nlcolae Ceauțescu. 
cel mal iubit fiu ai poporului nos
tru, al românilor șl maghiarilor, al 
Întregii familii a României socia
liste. Vizitelo frecvente do lucru fă
cute de dumneavoastră, tovarășe 
Nlcolae .Cenușescu, in județul nos
tru, Indicațiile șl sfaturile pe caro 
ni le-ați dat, ajutorul concret • pe
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da tovarășul NIcoiae Cenușescu, care 
no arăta că din ncceașl> cantitate de 
materie primă trebuie să scoatem 
fire și țesături mal .valoroase. Folo
sind mai bine materia primă vom 
realiza, pesta cantitatea obținută as
tăzi, circa (ffl milioane mp țesături do 
pollester ln amestec cu liumbac.

De asemenea, prin creșterea indl-' 
eflor de utilizare a mașinilor, vom ob
ține In țesătorii un spor egal cu pro
ducția -uneL țesătorii' și filaturi me
dii, iar prin utilizarea mal bună a 
suprafețelor de producția vom reali
za un spor do pesta 4 milioane mp 
țetaturl șl de drea 2 CM tone fire, 
montind utilaje, șl ln special războaie 

■ de țesut, ln spațiile existente la țesă- 
torille Teleorman, Suveica, Sighișoa
ra, Ia „Crișana” Oradea, Ia Buzău, 
Baia Mare șl întreprinderea texUlft 
Galați.

Prin seurtarea termenelor de dare 
In funcțiune a unor lucrări de Inves
tiții, vom realiza, numai la țesături, 
un spor de aproximativ 4 milioa
ne mp.

La valorificarea superioară a mate
riei prime trebuie să se țină seama 
de structura populației pe caro o 
aprovizionăm. Trebuie să avem in ve
dere ca producția noastră să fie pen
tru toate gusturile, pentru toate po- 
islbilitățile. Paralel cu sporul de pro
ducție ce-1 vom realiza, vom depune 
eforturi pentru creșterea pe mal de
parte a calității țesăturilor, care xă 
fie ln măsură să satisfacă cele mal 
exigente cerințe șl să fie competitive 
pe piața mondială.

Din analiza ce am făcut-o ln ca
drul centralei, sini condiții ca la ex
port planul cincinal să fie realizat 
chiar Înainta de patru ani .ți Jumă
tate. Suplimentarea exportului de țe
sături in cincinal este egală cu vo
lumul exportului ce-1 vom realiza in 
1072. Depășirile la export se bazează 
pe plusul do producție co se va ob
ține, dor mai ales pe o valorificare 
superioară

Ca rezultat al preocupărilor noas
tre pentru extinderea exportului, 
țesăturile de bumbac se livrează in 
Sieste 40 de țări de pe toate continen
tele. Trebuie să recunoaștem insă că 
o serie Întreagă de piețe externe ne 
®!nt Încă necunoscute, Iar intr-o altă 
serie de țări prezența noastră este 
sporadică Această situație pune ln 
fața colectivului nostru noi sarcini de 
comerț exterior șl mal ales aeeea de 
a organiza mal temeinic activitatea 
de marketing.

Referitor Ia activitatea de comerț 
exterior, ml-aș permite să fac pro
punerea de a prelua in cadrul cen
tralei Importurile do materii prime, 
deoarece Binlem singurii consumatori 
de acest gen.de materie primă, cu- 

care l-am primit cu fiecare prilej, 
au constituit șl constituie pentru‘noi1 
izvor de energie; coordonate ale ac
tivității șl vieți! noostre.

Raportez conferinței că In jude
țul Harghita exista o bună atmordo-, 
ră de lucru, frăția dintre oumcnlî 
muncii români șl mnghtnrl esie de 
nezdruncinat. în toate localitățile .ju-' 
dețulul se resimte o puternică, at
mosferă patriotică de mur.că crea
toare. Fiecare om nl muncii, Indlfe? 
rent că este român.sau maghiar 'gau 
de altă naționalitate, este preocupat 
din toată ființa să-șl pună Întreaga 
pricepere, energie șl devotament In 
slujba traducerii In viață • politicii 
partidului nostru.

Drept recunoștință pentru grija și 
atenția do cure ne bucurăm, pătrunși 
de o înaltă responsabilitate patriotică, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județ, sint ferm hotârițl să-șl mo
bilizeze toate forțele tn vederea rea
lizării planului cincinal In patru ani 
șl jumătate, sporind in acest fel 
contribuția lor la efortul întregului 
popor de accelerare a 'dezvoltării 
multilaterale a patriei noastre.

O expresie u acestei holărlrl o 
constituie realizarea ta data ds 19 
Iulie a sarcinilor de plan ce revin 
Industriei județului pe 7 luni clin 
acest an, realizare pe care o Închi
năm Conferinței Naționale. Rapor
tăm conferinței, tovarășului Nîcoiue 
Cenușescu, că am îndeplinit planul 
producției de carne șl lapte șl mer
gem pe această linie — ca Județul să 
dea mal multă carne, mal mult lapte.

Stimați tovarăși.

Permltețl-ml ca, In contlnuora. să 
supun atenției dv. dteva probleme 
a căror soluționare consider că ar 
contribui ta Îmbunătățirea activită
ții economlco-sodalc, la ridicarea efi
cienței muncii. Se știe că, in ce pri
vește folosirea cadrelor tehnice eu 
studii superioare. In multe tocuri 
o serie de Ingineri șl alte cadre lu
crează In munci de birou. Propun să 
se modifice și 
funcțiuni astfe\ _______ _______ ___ ,
evidență șl alte lucrări de birou să 
fie folosite cadre cu studii medii. O 
altă propunere pe caro dorim i s-o 
facem. Este cunoscut că subsolul ju
dețului nostru este bogat in mine
reuri cuprifere, metale rare șl' dis
perse, dolomite șl nițele. în jui 
țul nostru s-a Înființat, cu 1 aji 
toral conducerii de pn.rlld, șl un com
binat, pe lingă care funcționează o 
întreprindere de prospectare. J Mal 
avem, în afară de aceasta, Încă trei 
unități miniere. Noi propunem că se 
creeze o singură unitate puternică In 
județ, pentru tot ce este mineriți sub 
egida Combinatului minier Bălan — 
Inclusiv pentru lucrări de construc
ții miniere.

in încheiere, asigurăm Încă osdală 
Conferința ’■Națională, conducerea -do 
partid,^peiWnâl pe tovarășul ’Nlcolae 
eealișhBM/’că’ tf» ceea ce'Wptfvește 
Vpffi'1faK:TlJlUr,!,he vom m7fbilM:'M_ 
trenga energie șl capacitate Iii ve
derea Înfăptuirii neabătulo a hotă- 
rirllor ce le vom adopta.

Comuniștii, toți oamenii nnmcll 
români, maghiari șl de alta națio
nalități din Județ Ișl vor respecta 
cuvlntul dat : înfăptuirea clncinn- 
lului cu G luni înnlnte de termen, voi: 
milita neabătut pentru transpunerea 
In viață a politicii interne șl externe 
a partidului și statului nostru, [pen
tru înflorirea continuă n patriei 
noastre dragi — Republica Socialistă 
Român ta.

î •: 'I

f-ț '“'1
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noaștem cel mai bine ce materii pri
me ne 'sint folositoare pentru a des
fășura o activitate eficientă.

In acest cincinal nvem un volum 
sporit de investiții, peste un miliard 
lei anual este alocat sectorului bum
bac atlt pentru unitățile: noi, dl șl 
pentru modernizarea întreprinderilor 
existenta. Cu toate realizările ce le 
avem, cu toate că Înregistrăm de
vansări în darea In funcțiune a unor 
obiective, totuși la acest capitol im
portant ihtimpinăm anumite greutjfl, 
Înregistrăm deficiențe.

Cea'mul spinoasă dintre toate este 
problema cadrelor. Pe întregul cin
cinal, centrala are sarcina să organi
zeze perfecționarea profesionala n 
unul număr de MOTO Kalariațl/'dîn 
caro muncitori calificați 77 OK). Tre
buie să calificăm dren 00 (NM de mun
citori. Procesul de prpâătlre a cadre
lor trebuie să albă loc In fabrica res
pectivă. Propunem ca pregătirea șl 
perfecționarea cadrelor să se facă cu 
ajutorul metodelor didactice șt .teh
nice moderne, Intr-un timp scurt, in 
condițiile reale alo producției. Este 
necesar, din acest motiv, să se consti
tuie, la nivelul centralei, un centru 
propriu de pregătire a cadrelor. -

O altă problemă legală tot de acest 
capitol este că la unele obiective pre
țul investițiilor este mult sporit dato
rită unor lucrări conexe. în unele ra
zuri, aceste cheltuieli au depășit, vo
lumul cheltuielilor pentru conslruc- 
țli-montaj, sfeclind serios fondurile 
globale de Investiții ale centrale., -

Aș dori ca.de In- Înalta tribună' a 
Conferinței Naționale să exprim 
călduroase mulțumiri organelor Ju
dețene șl municipale de partid pentru 
ajutorul ce nl-l acordă. .în același 
timp, aș ruga să fim mal mull spri
jiniți In realizarea unor noi obiec
tiva, mal ales tn ceea ca privește re
crutarea cadrelor.

în Întreprinderile noastre muncesc 
aproape 90 BOT do oameni, peste 60 
la sulă sint femei. Acestea depun 
eforturi, lucrează eu dragoste și am
biție pentru a produce țesături mal 
frumoase și mai bune. Am mandatul 
lor și, totodată, rugămintea lor de a 
transmite tovarășului secretar gene
ral mulțumirea șl recunoștința lor 
pentru prețuirea șl respectul de care 
sb bucură femeile In patria noastră.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că vom munci cu pasiune și 
dăruire pentru ca, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, să traducem in 
viață hotarlrllo ce vor £1 adoptate de 
Conferința Națională a partidului 
nostru comuniiL

Jj.de
gen.de
ca.de


perioada premergătoare 
Naționale, în cadrul că
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CUVIHTAREÂ TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN CĂTRUNĂ

mîntulnlfi, mal lăsau toamna porumb 
necules, alergau după norme ușoare, 
după agricultură „la umbră”, dar cu 
norme multe șl clștlg bun, lăsînd pe 
cel vrednici s.S ducă greuL Șl multă 
dreptate aț! avut, tovarășe secretar 
general, cind ați arătat că sistemul 
de plată pe principiul zllel-muncă 
duce la egalizarea veniturilor, nu 
răsplătește pe cooperatori In raport > 
cu munca, nu-1 Îndeamnă îndeajuns 
că-șl folosească mai bine și mal cu 
folos priceperea, puterea minții șl a 
brațelor.

Asculttadu-vă statul, am organizat, 
încă din anul 1971, ferme speciali
zate In cadrul cărora am Introdus 
ca formă de retribuție, 
viață, acordul global 
I.‘ ' ' " '. . '
mal mari la porumb cil 1500—2 GOT

Sumați tovarăși.

Este o mare cinste pentru mine 
să aduc la această tribună glodurile 
șl sentimentele cooperatorilor din 
comuna FurculcșU, județul Te
leorman, care intlmpină acest mare 
eveniment cu toată suprafața de 
grlu treierată, cu
producției de EOT kg 
contractele către stat 
mo achitata. Am hotărit 
statului 400 tone de grlu 
vederi. Țăranii din

o depășire a 
la ha, cu 
In întregi
rii livrăm 
peste pre- 
Furculeștl

cultivă pămintul din tatfi-n fiu, 
dar orlctt s-au chinuit, oriclt au dat 
cu sapa da l-au usturat Ia inimă cum 
spune vorba țărănească, în trecut 
n-au scos la porumb mal mult de 
1 2G‘O—1 5OT kg de pe un hectar ; azi, 
în urma măsurilor luate, ne apro
piem de 5 GOT kg porumb la Iiectar. 

După calculele noastre, după ex
periența anilor trecuțl vom Incasa 
anul acesta, din ceea ce vindem ato
lului, peste 24 milioane Iei, cu caro 
vom răsplăti munca cooperatorilor 
după merit șl vom mal adăuga o 
parte la cei SOT OOT lei, cit avem la 
auto de hectare.

Partidul ne-a învățat șl ne-a obiș
nuit să nu ne mulțumim Insă nici
odată cu cit obținem, ne-a ajutat 
să smulgem pămîntulul producții 
bune. Dar uneori rezultatele n-au 
fost pe măsura cheltuielilor, a teh
nicii, a dorințe! noastre. Toate astea 
nu fac nimic fără om. Șl cum nu 
există „pădure fără uscătură", .și Ia 
noi erau unii care profitau de munca 
Ia grămadă, de-a valma, prășeau de

cerută de
. , _ ... Pe tarla

lele lucrate astfel, producțiile au lost 
mal mari la porumb cu 1 MO—2 000 
kilograme.

Am avut prilejul, ea muițl alții, 
&ă ascult din nou cuvintul conducă
torilor partidului, dnd am fost che
mați la Comitetul Central In anul 1971, 
pentru n fi consultați In treburile n- 
griculturiL Cuvintul tovarășului 
NIcolae Ceaujtwcii l-am dus meca
nizatorilor, cooperatorilor șl specia
liștilor ?i oi au socotit că « 
bine să extindem acordul global, 
ntțt In sectorul vegetal, cit șl In 
zootehnie, pe familii, grupe de fa
milii, pe brațe de muncă, ca astfel 
b& răspundă fiecare, de la președinta 
la paznic, de ceea ce face șl să pri
mească după cum muncește.

Drept a& apun, nu mai e nevoie să 
meargă șeful do echipă, do fermă sau 
consiliul după el, din cnsă-n casă, sfi-1 
anunțe să meargă la lucru. Au reali
zat astfel lucrări de bună calitate, 
au prășit porumbul de 4 ori șl nu 
de două ori cum era prevăzut.

în acest an am văzut oameni cu 
traista cu boabe, la gît, ca ®ă com
pleteze golurile șl oă asigure astfel 
36 COT plante la hectarul de porumb, 
40 090 la floaroa-soarelui șl OT 090 la 
sfecla de zahăr. Au aplicat fazlal pe 
rlndurl de plante Ingrâțămintele chi
mice la cultura porumbului și dacă 
s-a întlmplat ca noi, consiliul de 
conducere, să Intlrzlem o zi cu adu
sul Îngrășămintelor, am fost ținta 
unor serioase critici din partea coo
peratorilor. Sistemul muncii șl re
tribuție! In acord global este, după 
părerea oamenilor, prietenul harni
cului și dușmanul leneșului.

Mecanizatorii, legați și el de re
zultatele , producției, împreună cu 
cooperatorii, nu făcut treabă bună 
șl starea de vegetație a plantelor,

față de anii trecuțf, anunță o re
coltă bogată. De aceea, noi credem 
că vom vinde statului de la cele 
două cooperative din comună peste 
14 COT tone produse1 din sectorul ve
getal, 17 COO hi lapte, un sfert de mi
lion ouă. .

Statcm bucuroși să raportăm con
ferinței, conducerii partidului, per
sonal iubitului nostru conducător șl 
sfătuitor, tovarășul NIcolae Ceaușescu, 
că, încă din acest an, am realizat la 
grlu producțiile prevăzute pentru 
anul 1974, tar la celelalte culturi vom 
atîngd cu cel puțin un an mal de
vreme nivelurile propuse pentru anul

pe ogoare, să contri- 
Inaltil &ă se realizeze

x

Btlngo cu cel 
vreme nivelurile propuse pentru anul 
1975. Așa chibzuim că putem șl r.oi, 
lucrătorii de pe ogoare, să contri
buim ca cincinalul &ă se realizeze 
mal devreme.

De altfel, ne gindfm că, așa cum 
rezultă șl din materialele prezen
tate la Conferința Națională, trebuie 
sâ depunem eforturi susținuta' ta 
continuare pentru dezvoltarea co
mune! noastre șl apropierea el de 
condițiile de viață ale orașului. Dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu, ne-ațl vizitat !n anul 1&67, 
v-afi Întreținut cu veteranii de In 
10177, ați văzut cum arăta comuna
Furculeștl atunci. Vrem să vă infor
măm că muiie lucruri s-au schimbat 
Gospodarii noștri au pus mină de 
la mină, umăr lingă umăr șl au adus 
apa da Izvor In comună, pe conducte, 
împlinind astfel un vis de sute de 
ani al cetățenilor, care o aduceau 
cu vedrele Iii spate de la clțiva kilo
metri. Am construit două brutării, 
3 GOT ml trotuare, am înălțat 8 GOT 
ml garduri, mal bine de SO la sută 
din cose s!:it renovate sau construite 
din nou, acum l In casele cooperato
rilor existo aparate de radio, televi
zoare, mobilă frumoasă și alte bu
nuri de folosință Îndelungată.

Vrem să facem mai multe. Să dez
voltăm activitățile Industriale, că va
lorificăm posibilitățile locole, să du
blăm In 5 ani averea obștească, să 
lărgim cooperarea in cadrul consi
liului Intercaopcrallst, Pe baza expe
rienței din acest an, vom perfecționa 
formele de organizare șl retribuire a 
muncii, pentru ca cooperativele 
noastre să devină tot mai mult izvor 
de belșug șl bunăstare și p!nă-n anul 
2 COT să facem urmașilor, la Furcu- 
leștl, un oraș tlnăr șl înfloritor. Iată 
pentru ce mulțumim din toată inima 
partidului, față de care ne angajăm 
câ-1 vom respecta întotdeauna cu- 
vtnlul, că-1 vom asculta sfatul, de
oarece știm că el i 
șl ne duce spre mal

Vă rog să-mi permiteți ca, de la 
această înaltă tribună, să-ml exprim 
bucuria ți satisfacția de a mă numă
ra printre delegații Ia Conferința 
Națională șl de a reprezenta aici co
muniștii, întregul colectiv al minei 
Lupeni.

Raportul prezentat de către tova
rășul Nieolae Ceaușescu a făcut un 
bilanț strălucit al realizărilor obți
nute de poporul nostru in Înfăptuirea 
Bnrcinllor trasate de Conferința Na
țională din decembrie 1M7 șl Con
gresul al'X-lea al P.C.R. șl a con
turat cu o puternică clarviziune 
cutezătoare direcțiile de dezvoltare 
a patriei noastre socialiste.

Cind m-am despărțit de ortacii mei 
din abataj, pentru a participa la 
acest Înalt for al partidului, ei 
ml-au dat mandat să exprim aici 
recunoștința lor fierbinte pentru 
deosebita grijă pe care conducerea 
partidului nostru, tovarășul NIcolae 
Ceaușescu personal, o manifestă per
manent față de munca șl viața mi
nerilor din Valea Jiului. Cartierele 
noi, cu locuințe confortabile, obiec
tivele loclal-culturale, puse la dispo
ziția minerilor, Investițiile făcute 
pentru ușurarea eforturilor șl creș
terea securității muncii în subteran, 
ridicarea continuă a nivelului da 
trai material șl cultural, introducerea 
regimului de lucru de 0 ore în sub
teran pentru prima dată în Istoria 
clasei muncitoare din țara noastră, 
sînt exemple concludente ale acestei 
grijL Cinstea deosebită pe care ne-a 
făcut-o tovarășul NIcolae Ceaușescu 
de a veni în ultimii ani de două ori 
în mijlocul nostru, în orașul Lupeni, 
pentru a se convinge personal cura 
trăim șl muncim — prilej fericit pen
tru a ne dn prețioase indicații pri
vind organizarea mal bună a muncii 
și dezvoltarea In perspectivă a mi
nei — este una din cele mal grăitoare 
dovezi ale înaltei griji pe care nc-o 
poartă partidul.

Noi, minerii din Lupeni, din Valea 
Jiului, ținem aă vă asigurăm, Iubite 
tovarășe secretar general, că îr.țele-

gem să dăm expresie acestei Recu
noștințe față de panld Indeplinin- 
du-ne exemplar sarcinile la frontu
rile de lucru din subteran, muncind 
cu responsabilitate .șl dăruire pentru 
satisfacerea cerințelor industriei si
derurgice, energetice țl ’.rotisporturi- 
lor cu cărbunele necesar, nducin- 
du-nc aportul fa modul cel mal ple
nar la transpunerea ta viață a lnflă- 
căratel chemări [te care dumnea
voastră ați ndresat-o Întregii noas
tre clase muncitoare : cincinalul 
Înainte de termen i

în frunte cu comuniștii, colectivul 
mir.el Lupeni — conștient de locul 
Important pe care-1 are unitatea 
noastră fa economia națională — ca 
cea mnl maro mină producătoare de 
cărbune cocsiflcabil — n căutat efi-și 
organizeze mnl bine munca, să uti
lizeze cu mal mare eficiență mijloa
cele materiale, bănești .șl umane, 
pentru obținerea unor randamente 
aporlte în abataje, pentru creșterea 

• vitezelor de avansare la toate lu
crările din subteran șl, pe această 
bază, să sporească producția de 
cărbune, să reducă Ja maximum 
cheltuielile materiale, să ridice efi
ciența economică, l’rln astfel de 
măsuri, perfecțlontad continuu pro
cesul de organizare a muncii, volu
mul producției a crescut față de 
ant’J 1067 cu aproape 200 mil tone, 
iar productivitatea cu 11,5 la sută. 
Cu toată modestia, Îmi Îngădui să 
reportez conferinței că In ultimul 
cincinal brigada [ie care o conduc a 
dat patriei peste 1 milion tone căr
bune, depășind planul cu 66 COT tone, 
lor în perioada care o trecut din 
cincinalul actual a extras ta plus 
16 OM tone cărbune, obținlnd o pro
ductivitate ce depășește 8 tone/'post. 
Lâ rezultatele obținute au contribuit 
organizarea mal burtă a muncii, în
tărirea disciplinei, folosirea cu efi
ciență a utilajelor din dolar® și a 
timpului de lucru. Mnhlfestînd lin 
Înalt simț de răspundere față de 
realizarea exemplara a sarcinilor 
economice ce ne revin, brigada pe 
care o conduc a inițiat, în cinstea 
Conferinței Naționale, chemarea că
tre toate brigăzile de ta abatajele 
frontale de a spori vitezele de 
avansare prin realizarea ta plus a 
două cicluri în flecare lună. Che
marea noastră a găsit ecou fa toată 
Valea Jiului, multe brigăzi de 
frontalLștl reallzînd in cursul lunii 
iulie depășirea numărului de cicluri.

Am prezentat doar clteva rezulta
te din activitatea noastră. Desigur, 
ele sini bune șl constituie pentru noi 
o bază de plecare pentru rezultate 
șl mai bune In viitor. Șub îndru
marea organizație! de partid ne pre
ocupăm de rezolvarea ynor proble
me hotftrltoare pentru creșterea pro
ductivității muncii și sporirea pro
ducției de cărbune, fiind conștiențl 
că pentru obținerea 'ur.or indicatori 
corespunzători In anii actualului 
cincinal, ta condițiile noului pro
gram de lucru de 6 oria, trebuie oâ 
aeordfim mai mulsă atenție utlllzărU 
capacităților de producție existente,

folosirii raționale a forțe! de muncă 
prin completarea șl plusarea mal 
optimă a formațiilor de lucru In 
raport cu capacitatea abatajelor, asi
gurării funcționării cit mai bune a 
utilajelor șl instalațiilor. Jtn acest 
sens, ne preocupăm cu toată răspun
derea de Integrarea, stabilizarea și 
formarea într-un timp mai scurt a 
cadrelor de mineri calificați din rln- 
dul noilor venlțl, folosirea cu maxi
mă eficiență, în llntreglme, a celor 
@ ore ale programului de lucru.

Doresc să subliniez, in această or
dina de Idei, necesitatea Întăririi 
disciplinei sub toate aspectele. Am 
obținut rezultatei buno In această 
privință — In brlgodn pe care o con
duc, deși cuprinde aproape EO de mi
neri, de ani de zile nu s-a Înregistrat 
nici o absență jnemotlvată (șl ca 
brigada noastră mai sînt șl altele) — 
dar cu toate acestea In legătură cu 
disciplina se pot ■ spune încă destule 
lucruri critice. Cine cunoaște mina 
știe, că nici disciplina se Impune mal 
mult declt oriunde, pentru că nu este 
vorba numai de o organizare mal 
bună, care nu poate fi concepută fără 
o disciplină perfectă, el șl de evitarea 
unor avarii și defecțiuni electromeca
nice care cauzează pierderi de pro
ducție și — de ce n-am gpune-o des
chis — adeseori pot pune ta pericol 
chiar Integritatea fizică și viața mun
citorului.

în preocupările noastre se Înscrie, 
de asemenea, folosirea mal din plin 
a tehnicii. Nu sîntem pe deplin oș- 
tlsfăcuțl de modul ta care alnt folo
site unele utilaje, de randamentele 
pe care Ie obținem cu acestea. Pe 
lingă unele deficiențe proprii, a că
ror înlăturare ne preocupă, avem de 
înfruntat șl deficiențe care se trag 
din vina altora, fa numele colectivu
lui de muncă de la nilna Lupeni fac 
un apel călduros la tovarășii con
structori și furnizori de utilaje mi
niere aă ne sprijine In activitatea 
noastră prin îmbunătățirea călltățll 
acestora.

Realizarea cincinalului înainte de 
termen pune ta fața noastră'șl re
zolvarea unor probleme de ordin or
ganizatoric șl social asupra cărora 
să se acționeze cu mal mtiltă perse
verență șl operativitate. Cred că o 
eoreîare mal justă a salariilor maiș
trilor cu ale muncitorilor, în raport 
cu contribuția nduaă ta îndeplinirea 
sarcinilor do producție, se Impune 
pentru o mai bună cointeresare a 
maiștrilor In susținerea eforturilor 
depuse de mineri șl, de aceea, mi-aș 
permite să sugerez forurilor compe
tente să in In studiu soluționarea 
aceste! probleme.

în numele comuniștilor da la mina 
Lupeni, al Întregului nostru colectiv, 
asigur Încă o dată Conferința Națio
nală, conducerea partidului, perso
nal po dumneavoastră, tovarășe 
NIcolae Ceaușescu, ‘ că ne vom mo
biliza toate forțele, priceperea șl 
capacitatea creatoare pentru-Îndepli
nirea exemplară a hotărlrilor pe care 
le va adopta conferința.

SC1NTEIÂ - vînerî 2F fafie
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CUV1NUREA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE TRICA

Stimați tovarăși,

Am urmărit șl eu, cu mazlmă a- 
tențlo, Raportul prezentat de tova
rășul NIcolae Ceaușescu. îl socotesc 
nu numai ca un document de incon
testabilă valoare teoretică și practi
că, d printre cele mai de seamă do
cumente ale partidului nostru 
intreagn șl zbudumata ' ' ' 
Este convingerea mea că 
cument, care poartă amprenta pu
ternicei personalități a tovarășului 
Ceaușescu, are menirea să schimba 
nu numai fața de ari a României, 
el șl să ducă ta o Întărire fără pre
cedent a unității poporului ta ju
rul partidului, să pecetluiască cu u- 
rlnșă forță do convingere rolul con
ducător al partidului in toate dome
niile vieții Bcdale.

Tocmai de aceea, ca vechi ostaș ol 
partidului, mă simt fericit că tră
iesc aceste Înălțătoare Împliniri pen
tru care atlta amar de vreme n lup
tat partidul, că In fruntea acestui 
foarte puternic partid stă un om, o 
personalitate atlt de proeminentă.

Fără rezerva aprob raportul șt cu 
toată energia mea voi lupta pentru 
ca ideile cuprinse ta «1 să prindă 
viață.

locul meu de muncă esle la Cen
trala do autocamioane șl tractoare 
din Brașov, o unitate Importantă in 
economia țarii șl ta relațiile comer
ciale externe. Nu pot eft nu recu
nosc că centrala noastră, succesele 
el doblndltc de la înființare slut ro
dul ideilor novatoare ale Conferin
țe! Naționale din 1657 șl alo Congre
sului al X-iea, dnr mai ales iși au 
izvoral in sprijinul dat cu ntlta ge
nerozitate și competență de către 
tovarășul Nicnlno Ceaușescu tuturor 
întreprinderilor centralei noastre.

Așa cum na Învață partidul. In 
producția bunurilor materiale npo- 
rirea necontenită a eficienta! econo
mico este mijlocul de ridicare e.ci
vilizației pe trepte superioare. Toc
mai de aceea, un rezultat impor
tant-al activității . economico di-’ 
eleate este crearea șl fabricarea u- 
nor produse cu mare valoare de in- 
trebuln'.aro, cu consumuri materiala 
mici.

După cum »e știe, centrala noas
tră este un mare consumator de 
metal — clrcn 370 COT tone numai ta 
acest an, adică nproxlmailv 25 Ia sută 
din consumul de metal al Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mnșlnl. La Indicația conducerii par
tidului, am proiectat șl Introdus ta 
fabricație produse ntlt cu o mare 
valoare de întrebuințare, cit șl cu o 
valoare sporită pe tona de metal În
trebuințai La actualul tractor de 
K5 CP, la care în anul 1973 reali
zăm circa 20 0OT lel/ionn de metal, 
modernlztadu-1 și transformtadu-i In
tr-un tractor de 60 CP, vom obține 
ta același an 27.809 lel/tona de me
tal. în anul 1073 vom fabrica un 
tractor de 180 CP, mal perfecționat 
dedt cel glndlt cu 2 ani ta 
la cere valoarea unei tone de 
va crește de ta 33 0OT lei la 
lai.

La fel gindlm șl acționăm 
fabricația de autovehicule. La 
camioanele ROMAN ga va realiza 
circa 32 590 Iei pe tona de metal. 
Avem in atenție și autovehiculele 
speciale la caro valoarea po tona de 
metal va fi șl mal mare, depășind 
60 COT leL

Pentru obținerea acestor rezultate, 
unificarea șl tipizarea, concentrarea 
și specializarea producție! au fost 
șl r&mîn sarcinile de bază ale cen
tralei. ■

Folosirea motoarelor de Ia auto
camioane Ia tractoarele de 180 CP 
duce Ia un consum de materiale și 
manoperă mal puțin de jumătate 
dedt ta motoarele actualelor trac
toare do 1&0 CP.

Concentrarea șl specializarea pro
ducției fac posibila, prin promova- 
™ unei concepții unitare ta con
strucția produselor, scurtarea la fi

proximaUv jumătate n timpului de 
Însușire, simplifică munca de con
cepție șl pregătire, determlnlnd e- 
conomll importante la cheltuielile 
de plan tehnic, economii care se 
ridică la cltsvn suie do milioane. !

Centrala noastră se angajează să 
acorde sprijin și altor Întreprinderi 
din minister’.!! nostru sau alte mi
nistere, fumlzînd diverse subansam- 
ble incontestabil mai Ieftine șl de 
calitate mal bună dedt cele ce țr! le 
poate fabrica fiecare ta parte. Este 
necesar ca Ministerul Industriei Con
strucțiilor do Mașini să coordoneze 
această acțiune, pentru a o putea 
------1~.~ fad ifa faza de prolec-

Unificarea șl concentrarea produc
ției asigură avantaja pentru fribri- 

‘cațta de serie mare, care justifică o 
dotare tehnică superioară șl pe rare, 
ta adevăr, o avem ta uzinele noas
tre.

Ceea ea nm făcut pa linia mo
dernizării și gneelnJIzărll mașinilor 
universale, pe linia fabricației de 
mașini specializate este important, 
dar Insufident pentru nevoile noas
tre, pentru ridicarea necontenită a 
nivelului tehnic al producției. De 
aceea, pentru realizarea acestui o- 
biectlv am luat măsuri dta vreme 
pentru sporirea capacității, pe care, 
plnă ta sflrțltal acestui an, o vom 
dubla.

în actualul cincinal, numai la u- 
rina do autocamioane vom fabrica 
480 mașini agregat ; astfel vom face 
considerabile economii valutare.

aceostă acțiune, peni 
promova Inel din fa 
tare.

Sumați tovarăși.

Privind capacitățile de producție, 
trebuie să recunoaștem că deși am 
făcut progrese importante, nu rea
lizăm un volum de producție cores
punzător capacităților create. Dacă 
judecăm indicele de folosire n uti
lajelor, pentru a cărui îmbunătățire 
conducerea de partid ne-a dnt nu
meroase Indicații — pe care de alt
fel ne fundamentăm ta cea 
mare parte roaUzaroa cincinalului ta 
4 tml șl 6 luni — s-au Înregistrat 
creșteri simțitoare, dar care nu-șl 
găsesc integral corespondentul în 
volumul producției- în uzinele noas
tre, unde avem mil de utilaje, evi
dența folosirii lor este grea șl, tre
buie să recunoaștem, discutabilă

Este posibilă Insă o simplificare | 
ea constă de fapt în a urmări mo
dul In care funcționează linia da 
fabricație, prin Intermediul produc
ției realizate șj utilajului determi
nant

Ml se pare oportun să-ml apun 
părerea șl despre centrală, asupra 
modulul ta care funcționează ea. 
înființarea centralelor a constituit 
un mare pas Înainte ta dezvoltarea 
economică n țării noastre ; o ase
menea soluție a fost șl este fericită, 
ea corespunde etapei pe 
curgem, fiind o formă 
cere a producției net superi 
tetor direcții generale. Con 
șl specializarea producției ta Între
prinderile noastre nu ar fl fast po
sibila In vechea organizare. Desigur, 
centralele mal au tacă multe de fă
cut ca să-șl îndeplinească mai bine 
șl mal eficient menirea lor ta eco-

mnl

nomla țării. Sin tem însă frinap de 
multă birocrație, de creșterea nu
mărului indicatorilor care se cer, de 
faptul că, din această cauză, irosim 
multă forță calificată In activități 
lipsite de importanță.

Tovarăși,

Natura muncii pe care o desfășor 
m-a trimis In foarte multe țări ale 
lumii, unde am cunoscut nu numai 
realizările acestora, dnr mal ales 
m-a Interesat — ca român — ce se 
gtadește despre România șl, mal n- 
lea, cum privesc col dinafară reali
tățile noastre de ari, politica dina
mică șl activă a partidului și statu
lui nostru.

Cind ești departe de țară, printra 
străini, nu ol mal mare fericire de
alt să nuri aprecieri elogioase In a- 
drera țării noastre, a partidului, ■ 
succeselor mari pe care le obține 
poporul. Vreau să spun In conferință 
că . m-f ...................
•fericit r_w___
giul imens de care

dresa țării noastre, a partidului, a 
succeselor mari pe care le obține

i In conferință 
■am simțit mfadru, puternic și 

să iau cunoștință do prcstl- 
" care se bucură tova

rășul NIcolae Ceaușescu in toate 
țările lumii, de faptul că numele 
său este pronunțat cu respect șl stimă 
pe toate meridianele lumiL Aș dori 
să subliniez și aid justețea politicii 
internaționale a partidului. faptul 
că en corespunde pe deplin intere
selor naționale ale poporului nos-.y ij 
tru șl ale cauzei generale a păcii șl; 
socialismului în lume — șl că pro- 
motorul acestei politici, dinamiza--! 
torul și cel caro li dă strălucire este 
tovarășul NIcolae Ceaușescu.

în Încheiere, tovarăși, asigur con
ferința, conducerea partidului, per
sonal pe tovarășul NIcolae Ceauțescu 
că angajamentul centralei noastre 
de a realiza cincinalul In 4 ani șl 
jumătate va fi îndeplinit, că toți sa- 
lartațll noștri, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, îșl vor face un 
crez din această mere chemare 
partidului.

CUVÎNTÂREA TOVARĂȘEI
AGURIȚA ALEXANDRESCU

Complexitatea problematicii pe 
care o dezbate Conferința Națională, 
privind continua perfecționare a 
conducerii șl organizării vieții poli
tice șl soclal-economlce, măsurile 
care vor fl adoptate, do excepțională 
însemnătate pentru dezvoltarea vii
toare a patriei noastre, relevă dl- 
menslunllo reale, semnificațiile ma
jore ale acestui remarcabil eveni- 
mont din viața partidului și poporu
lui toostru.

Raportul prezentat de Becretarul 
general nl partidului, tovarășul 
NIcolae Ceaușescu, ne-a Înfățișat, 
Intr-o viziune științifică, clară și 
cuprinzătoare, un bilanț al rezulta
telor obținute șl un grandios pro
gram de dezvoltare economică, so
cială, politică și ideologică a Româ
niei in viitoarele decenii.

Succesele Înregistrate atestă In 
gradul cel'nial Înalt Justețea politicii 
științifica interne șl Inlcmațtonnlo 
desfășurata do partid, receptivitatea 
față de tot ceea ce este nou și va
loros in gîndlrea șl practica socială, 
față do cuceririle revoluției științifice 
șl tehnico mondiale, fidelitatea față 
de adevărurile marxism-leninlsmului 
și aplicarea lor creatoare, în funcție 
de particularitățile specifice țării 
noastre, precum șl de condițiile fle- 
căroi etape, capacitatea de a elabora 
cele mai jmirivite soluții pentru 
Eperitatcn națiunii noastre acela

și Înaintarea el neîntreruptă pe 
calea progresului și civilizației.

Comuniștii, toii cetățenii munici
piului Bacău ml-nu acordat manda
tul să exprim, in acest- Înalt forum, 
totala noastră adeziune și aprobare 
față de politica internă și externă a 
partidului și stalului nostru, nemăr
ginita prețuire șl recunoștință față 
de Inițiativele Comitetului Central, 
ale mult stimatului nostru secretar 
general, tovarășul NIcolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului.

îndemnul comunist, oferit de to
varășul NIcolae Ceaușescu, de a În
deplini planul ctncinnl Înainte de 
termen, șl-a găsit amplu ecou in 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază șl plenarele cu activul co
mitetelor de partid, desfășurate ta 
perioada premergătoare Conferinței 
Naționale, In cadrul cărora au fost 
dezbătute, cu maturitate șl exigență 
partinică, sarcinile actuale ale seș- 
terii rolului conducător al organiza
țiilor de partid la fiecare loc de 
muncă, In valorificarea tuturor resur
selor materiale șl umane, In perfec
ționarea multilaterală a activității e- 
conomlco.

Noi consldorăin cu totul justă a- 
prcclcrea făcută in raport că. pe 
baza realizărilor da plnă acum, pre
cum șl a angajamentelor lunto do 
oamenii muncii, alnt posIbllRâți să . 
obținem o producție Industrială gîo-' 
bală mni mare declt cea prevăzută In 
planul clnclnnl. Organizația munici
pală do partid Bacău, reovnlulnd 
forțele și resursele de care dispunem, 
este In măsură să raporteze astăzi 
Conferinței Naționale angajamentul 
do a Îndeplini sarcinile cincinalului 
In 4 ani șl 4 luni. Vom produce su
plimentar 5 4€i0 garnituri de mobilă, 
400 case prefabricate, 81G0 tone hlr- 
tie, 2 3OT tone armături Industriale, 
6 0OT tone fibrotex, 324 mii mp țe
sături tip lină, pesta IOT GOT perechi 
Încălțăminte șl alte produse. Peste 
&0 la sulă din această producție su
plimentară se va obține pe scama 
creșterii productivității muncii, tar 
restul prin generalizarea schimbului 
doi șl extinderea schimbului trei, 
firin creșterea coeficientului de uti- 
izarc a capacităților de producție șl 

devansarea termenului de punere fa 
funcțiune a noilor capacități prevă
zuta in acest cincinal.

Suplimentările la cara m-nm re
ferit le considerăm doar un Început, 
urmlnd ca ta viitor colectivele con
stituite in acest scop ta fiecare uni
tate economică, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, să-și continue 
activitatea do Identificare și valori
ficare a unor noi posibilități.

Preocupată fiind do traducerea ta 
viață a hoiăririlor Congresului al 
X-lea ol P.C.R., organizația noastră 
de partid s-a Îngrijit permanent ca, 
paralel cu sporirea producției In
dustriale, ză se asigure ridicarea 
Indicatorilor de calitate a produselor, 
creșterea eficienței economice n În
tregii noastre activități. Astăzi pro
ducem mnl ieftin declt In 1OT7 cu 11 
lei la 1 COT de le! p-oduefle-morfă, 
lnr In 1875, nivelul cheltuielilor da 
producție va scădea cu încă M de lei.

Consideram ca deosebit de justă 
măsura luată de a ne concentra toate 
forțele in direcția reducerii cheltuie
lilor materiale, problemă asupra că
reia tovarășul NIcolae Ceaușescu 
na-n atras etențla in repetate rin- 
duri. Da aceea, Întreaga noastră mun
că, toate eforturile le vom orienta

In direcția reducerii consumurilor 
specifice de materii prime, materiale 
șl combustibil. Vedem In aceasta una 
din căile de creștere șl mai rapidă 
a nivelului da trai material al oame
nilor munci L

Preocupați permanent de Îndepli
nirea sarcinilor stabilite de conduce
rea de partid în direcția creșteri! 
continuo, a eficienței economice, am 
orientat munca organelor și organi
zațiilor do partid In direcția folo
sirii la maximum a suprafețelor de 
producție. Cu investiții relativ «că
zute am ridicat, pe lingă fabricile 
existente, secții noi sau le-am dez
voltat șl modernizat pe cele vechi, 
folosind intensiv spațiile productive. 
Așa« am procedat fa fabrica „Parti
zanul0, unde's-au construit două linii 
tehnologice do fabricarea Încălțămin
tei cu o cheltuială relativ mică, care 
se recuperează din acumulări In doi 
ani șl 3 luni. La cele două linii pro
ducția anuală pa fiecare leu Investit 
este de 13 lei, iar pe total fabrică, 
prin dezvoltările făcute, aceasta este 
.de 7,25 lei pe leu Investiție. Da 
altfel, pe ansamblul municipiului 
nostru, de la Conferința Națională 
precedentă pinfi In prezent fondurile 
fixe nu crescut cu 20 la sută, inr 
producția industrială cu 30,6 la sută. 
In anul 1071, la 1 COT lei fonduri fixe, 
revenea o producție cu 205 Iei mal 
mare ca In anul 1007.

Cu aceste exemple vreau să sus
țin și eu justețea măsurii preco 
zate în raport de a Intensifica p: 
ocuparea pentru a roailza sporuri 
producție cu investiți! miri pe j 
tualele capacități de producție. Toc
mai de aceea no propunem ca pe 
viitor să ajutăm organizațiile de 
partid, conducerii.. 
treprlnderilor, la sporirea 
țlel industriale, utlllrind 
lui ui, 
xlmă.

"1 “mWd’i 3 . ■1 •
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lăm organizațiile 
icerlle colective ale ta- 

produc- 
tavcstlțil 

mid, dar care să albă eficiență ma
ximă.

Pentru recitarea sarcinilor econo
mice, Îndrumarea organelor șl or
ganizațiilor de partid din Întreprin
deri, comitetul municipal do partid 
a folosit un larg activ de cadre teh
nice, economica și muncitori cu 
Înaltă callflcnrc, organizate ta co
misiile economice. Constituirea co- 
mlBlllor economice n fost hotărită de 
Conferința Națională din 1907. Pu
tem afirma astăzi că hoiârirea Con
ferinței Naționale și-a dovedit pe 
deplin justețea; comisiile economico 
au constituit un ajutor prețios ta 
munca de Îndrumare șl control a or
ganelor de partid» Ele au studiat 
multiplele aspecte șl fenomene eco
nomice ale întreprinderilor din mu
nicipiu, hu propus măsuri tehnlco- 
organtatorice, au ojutat organiza
țiile do partid să rezolve problemele 
economico cheie din Întreprinderi. 
Comisiile economice au ajutat or
ganul de partid ta întocmirea pla
nurilor de dezvoltare a Întreprinde
rilor, In valorificarea superioară a 
rezervelor existente. la creșterea 
continuă a eficienței economice a 
întregii noastre activități.

aîă declar cu totul de acord că In 
etapa actuală este' valabilă mal mult 
ca orictad teza din Raportul tova
rășului NIcolae Ceaușescu privind e- 
xlitențn unul organ unic de partid șl 
de stat pentru controlul litaepllnlnl 
hotarlfllor de partid și a legilor 
țării ta toate domeniile de activitate. 
De aceea va trebui #ă milităm pen
tru găsirea formelor prin care comi
siile economico să acționeze mai o- 
parativ pentru aplicarea hot&rlrlîor 
și legilor, să Înlăturăm paralelismul 
șl formalismul ce so manifestă In 
controlul îndeplinirii acestora, osifel 
cn acestea să-șl aducă o și mnl mare 
contribuție ta realizarea îndeplinirii 
hoiăririlor șl a legilor țării noastre.

Dlnd glas sentimentelor șl glndu- 
rllor celor peste o sută de mii de 
cetățeni nl municipiului Bacău, ex
prim de In Înalta tribună a Confe
rinței Naționale recunoștința noastră 
fierbinte conducerii partidului și 
statului, tovarășului NIcolae 
Ceaușescu personal, pentru grija de
osebită ce o poartă destinelor țării, 
pentru principialitatea și devotamen
tul profund cu care slujește intere
sele supreme ale poporului, cauza 
socialismului șl păcii ta lume.

Ne angajăm In fața conferinței 
să fim ta Înălțimea sarcinilor șl o- 
biectlvelor pe care le va trasa,' să 
răspundem prin fapte momentului 
Istoric pe care 11 vom parcurge, să 
no amplificăm eforturile pentru tra
ducerea In viață a politicii clarvă
zătoare,- științifice, marxlst-lenlnlsle 
a Partidului Comunist Român.
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23—M Ia sulă din metalul supus pre
lucrării se retrimite In topit sub for
mă de deșeuri. In Industria mobilei, 
numai 38—40 In sută din cantitatea 
de cherestea se regăsește in produ
sul finit. In Industria ușoară se pler- 
do 12 la sulă din cantitatea de fire 
folosită la producerea țesăturilor și 
tricotajelor din bumbac .șl 30 la sută 
la prelucrarea linii Ln pale pieptă
nate.

Productivitatea muncii — așa cum 
se arată ți ln raport — este încă de 
2—3 ori moi mică dedt ln țări cu 
industrie avansată șl crește totuși ln- 
tr-un ritm care nu este pa măsura 
perfecționării dotării tehnice 
tăților noastre.

Do obicei, dnd se citeazăDo obicei, dnd se citează aseme
nea date comparative, apar Imediat 
explicații potrivit cărora cifrele nu 
ar fi comparabile, deoarece condițiile 
da producție slnt diferite la noL

Dar aceste condiții nu depind, 
plnă Ia urmă, tot de noi ? Oare da
toria noastră nu este tocmai de a 
crea condiții care să asigure o înal
tă eficiență a producției materiale 7

Depinde de noi să organizăm .mal 
bine producțln. să introducem tehnici 
și tehnologii de Înalt randament, ®ă 
ridicăm mal repede calificarea per
sonalului — Intr-un cuvlnt să asigu
răm realizarea unor produse cu pa
rametri superiori, reducerea ponderii 
cheltuielilor materiale, un nivel ridi
cat al productivității muncii șl par
ticiparea cit mal eficientă la mnrea 
competiție Internațională ta care aln- 
tem angajați

Pentru n merge hotărit Înainta 
trebuie să-ți fixezi obiective care Să 
oblige permanent la aulodcpășlre, la 
găsirea do rezolvări noi problemelor 
pe care le pune viața ; aceasta este o 
lega generală a progresului.

înfăptuirea programului partidu
lui este incompatibilă cu starea de 
auiotnulțumira și cu munca de ru
tină. Apropierea României ln termen 
cit mal scurt de nivelul țărilor cu e- 
conomle avansata, construirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate Implică atacarea frontală a 
problemelor complexe cu caro slntem 
confruntați ; o glndlre vie, capabilă 
gă descopere cu îndrăzneală tot ceea 
ca poate accelera progresul ; curaj și 
spirit de răspundere ta rezolvarea 
crentoare a sarcinilor, de la nivelul 
întreprinderii ptaă la scara Întregii 
societății

Alocăm, de pildă, 32 la aulă 
din venitul național pentru fondul de 
dezvoltare economlco-soclală, coca ce 
ne permite să sporim, un de an, po
tențialul- productiv. Pentru a cheltui 
cit mai rațional acești bani, conduce
rile colective din flccoro unitate nu 
datoria să găsească Insă cele mal e- 
conomlco soluții de construire a nol-

Stimați tovarăși*
. , Raportul prezentat do tovarășul 

Nlcolae Ceaușescu supune unei a- 
dincl analize activitatea desfășurată 
pentru Înfăptuirea holărlrllor Confe
rinței Naționale din 1037 șl aie Con
gresului al X-lea, caracterizează 
științific principalele procese șl fe
nomene ale dezvoltării cconomlco-so- 
clnle planificate, definește cu clari
tate direcțiile activității viitoare, ta 
procesul istoric de făurire a societă
ții socialisto multilateral dezvoltate.

î.n Intervalul care a trecut de la 
precedenta Conferință Națională s-n 
Încheiat cu succes cincinalul 19®)— 
1970, a fost temeinic fundamentat 
actualul cincinal, 1971—1075. și a în
ceput in bune condiții realizarea luL 
Se dezvoltă puternic baza tehnlco- 
mntcrlaîă a societății ; forțele de pro
ducție ale țării cresc In ritmuri sus
ținute. înfăptuirea consecventă n In
dustrializării, modernizarea agricul
turii, promovarea tuturor ramurilor 
producției materiale, a cercetării, In- 
vățămlntulul șl culturii măresc sub
stanțial potențialul RomânleL .Spo
rește venitul național șl, ln mteură 
corespunzătoare, slnt îmbunătățite 
condițiile materiale și culturale de 
viață ale poporului. S-a trecut ta 
mod ferm la porfecțlonaren relații
lor socialiste de producție ; stai lăr
gite sistematic formele de partici
pare a cetățenilor la rezolvarea tre
burilor obștești.

Progresele lnreșLstrate ta toate do
meniile de activitate stat rodul de
votamentului patriotic cu care lu
crează clasa muncitoare, țărănimea, 
Intelectualitatea, întregul popor.

Politica externă a României îșl 
găsește expresia lntr-o partldpare 
activă ți principială' la viața Inter- - ,
națională, ta adfnclrea cooperării și lor capacități, de scurtare a ierme-
prietcnlel cu toate țările Mclallste, nelor. de dn-e ta funcțiune șl de s-
dezvoltarea colaborării cu țările ta 
curs de dezvoltare, extinderea rela
țiilor cu toate țările lumii, indife
rent de orindulre, pe temeiul res
pectării principiilor suveranității șl 
independenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului ln treburilo 
Interne și avantajului reciproc.

Succesele obținute în dezvoltarea grăbește uzura morală a utili 
economlco-soclală a țării, contribuția ■‘"(„„«Iren i™- mniria ■
el la căutarea de soluții constructiva 
pentru problemele majore care fră- 
mlntă lumea contemporană, la asi
gurarea securității șl păcii fac să 
crească prestigiul internațional el tavesti1
României eocIaUste.

Conferința noastră face astfel 
bilanțul unei perioade de intensă ac
tivitate creatoare, care consolidează 
orinduirea socialistă, cimentează uni
tatea de voință și acțiune a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire da 
naționalitate, ta jurul Partidului Co- ’ 
monist Român — forța politică con
ducătoare a societății.

în temeiul acestor rezultate, comu
niștii, întregul popor dau o InaM 
apreciere activității desfășurate de 
Comitetul Central pentru transpu-

datorla eă îmbunătățim întreaga ac
tivitate de planificare ; să stabilim 
un sistem de norme, normativa și In
dicatori care să oglindească cu fi
delitate efortul șl rezultatele efec
tive ale unităților ; să acționăm cu 
fermitate pentru întărirea discipli
nei de plan pe toate treptele orga
nizatorico. Accelerarea ’ dezvoltării 
economlco-soclale a țării cere întă
rirea hotărită n rolului planului na
țional unic ta coordonarea proceisu- 
lui reproducției socialisto lărgite.

; -î i s . ’ ■
Stimați tovarăși.

Actuala Conferință Națională se 
înscrie ca un moment cu profunde 
semnificații ln procesul de așezare 
pa baze științifice a organizării și 
conducerii societății noastre. Ra
portul prezentat de tovarășul 
N'icolne Ceaușoscu conține In acest 
sens o more bogăție do Idei și pro
puneri.

Firul călăuzitor al măsurilor pe 
care te la partidul este lărgirea ln 
continuare a democrației socialiste, 
a cadrului organizatoric care sfi per
mită — pe baza concepției do con
ducere unitară a socielățil — stimu
larea Inițiativei și răspunderii uni
tăților socialiste, Întărirea autono
miei lor In procesul de elaborare și 
de realizare a planului național 
unic, participarea nemijlocită a oa
menilor muncii la adoptarea și în
făptuirea deciziilor privind dezvol
tarea economlco-soclală a țării.

Aeeaată orientare exprimă consec
vența cu care Partidul Comunist 
Român promovează creația istorică 
conștientă a maselor ; forța parti
dului nostru, partid al clase! mun
citoare, al întregului popor, care 
reunește in rindurile sale o cincime 
din populația activă a țării ; hotă
rirea sa neclintită da a făuri pe 
pămtatu! patrie! societatea unul 
iot mnl Înalt nivel de viață șl unei 
tot mal largi împliniri a personali
tății omului.

înfăptuirea programului partidu
lui implică Întărirea roiului stalului, 
perfecționarea funcțiilor și meto
delor de activitate ăle acestuia, exer
citarea unu! riguros control public 
asupra modulul In rare î.șl exercită 
atribuțiile organele șl instituțiile de

caracter lzea-

repartizare a cadrelor. După cum se 
știe, In ultimii ani au fost luate mă
suri do reducere o aparatului central 
de stal șl de apropiere a lui de pro
ducție, acțiune insă care vh fi conti
nuată. Tritbuie să rezolvăm probleme 
justei normări șl dimensionări a per
sonalului necesar fiecărei unități po
trivit specificului de activitate șl sar
cinilor concrete ca-1 revin ; să înlătu
răm risipa de forțe, să lichidăm cir
culația exagerată a hlrUilor, care nu 
rezolvă problemele, ci doar acoperă 
șl anulează răspunderile.

. Șl să no fie clar că organigra
mele pe caro Ie-nm • introdus eint 
fără îndoială utile, dar hu re
prezintă prin ele Insele organizarea 
activității do flecare zl. In fiecare 
unitate — ca și pe ansamblul societă
ții — este necesară o precisă divizi
une a muncii. Flecare compartiment, 
din flecare unitate, trebuie rft știe 
exact competențele de decizie șl sar
cinile de execuție care-1 revin, rela
ția unică de subordonare pe care o 
are, iar toate acestea să fia nomina
lizate pe oameni. Pe tonte treptele 
organizatorico trebuie lichidate para
lelismele, suprapunerile de atribu
ții, csi șl activitățile și funcțiile fără 
răspunderi corespunzătoare față de 
societate.

Pentru simpli licărea substanțială a 
muncii administrative trebuie să ac
celerăm, totodată, mecanizarea lucră
rilor de birou șl să perfecționăm sis
temul informațional, oslgurind evi
dența strictă a activității, cantitatea 
de informație necesară la fiecare loc 
de decizie șl controlul riguros po 
toate treptele organizatorice.

A crea un aparat administrativ 
suplu, receptiv la nou, neîmpăcat 
cu rutina, do înaltă competență 
profesională șl probitate etica, ope
rativ șl eficient, pus cu devotament 
In slujba Înfăptuirii politicii parti
dului șl statului, cu solicitudine 
față de nevoile cetățenilor — repre
zintă o sarcină de mare 
pentru perfecționarea 
economlco-s odaie.

MANEA M

Importanță 
activităților

tiv superioară a întregului mecanism 
de organizare șl conducere a con
strucției socialiste.

Izvorul forței șl dinamismului orln- 
duirii noastre socialiste rezidă in fap
tul, că societatea sb dezvoltă pe baza 
unei concepții unitare, a conducerii 
centralizate — factor hotărltor pen
tru dezvoltarea planificată a econo
miei naționale; pentru concentrarea 
energiilor șl resurselor materiale ale 
întregului popor spre acele obiective 
și sarcini care au o Însemnătate de
cisivă pentru progresul Homănlai so
cialiste.

Concepția partidului nostru cu pri
vire la conducerea dezvoltării socie
tății a fost amplu prezentată 
In expunerea iovarSțuiui Nlcolae 
Ceaușescu cu privire la problemele 
Științei conducerii societății : ,Jn În
treaga noastră muncă trebuie să n- 
vem In vedere că numai aslgurlnd 
unirea tuturor eforturilor si o con
ducere unitară, armonioasă — core 
uă permită progresul rapid al tutu
ror domeniilor de nctivitato, pe baza 
unul plan unic central — vom pu
tea transpune In viață programul 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate, vom putea crea con
diții pentru n trece la construirea 
societății comuniste".

Măsurile cu privire la perfecționa
rea conducerii dezvoltării economico- 
soclale planificate, cuprinse in docu
mentele supuse spre dezbatere con
ferinței, concretizează acest principiu 
fundamental al științei conducerii 

rol reprezintă o adevărată „cartă" a societății socialiste. Creșterea rolului 
__ "h.k Ala mill il na'ti'Arinl îirifr* VIA

Stimați tovarăși,

Problemele strategiei dezvoltării 
economlco-soclale, ale perfecționării 
conducerii societății, prezentate Con
ferinței Naționale do tovarășul 
Nlcolae Ccaușcscu, au o Importanță 
dccLsivă' pentru făurirea societății 
socialiste muilitaleral dezvoltate — 
obiectiv fundamental al politicii 
Partidului Comunist Român.

Raportul secretarului nostru gene-

api
Co:__ _ _ — ... .. ,
nerea ta fapt a programului parti
dului, subliniază roiul șl meritele 
deoseblie care — In vasta operă Isto
rică de accelerare n progresului 
României socialiste — revin personal 

.’tovarășului Nlcolae Ceaușescu.
Mișcarea de masă Inițială ta în

treaga țară pentru realizarea cinci nu
lului înainte de termen demonstrea
ză uriașele forțe creatoare pe care le 
declanșează programul partidului, 
activitatea de ridicare a nivelului po
litico-ideologic al maselor, de edu
care a lor ln spiritul normelor co
muniste de muncă șl viață.

Prin angajamentele luate în cadrai 
acestei mișcări devine posibil — așa 
cum se arată ta raport — sfi se ob
țină In 1975 o producție Industrială 
de Saă—®0€ de miliarde de lei, față 
de 5i0 de miliarde prevăzute in pla
nul cincinal.

In atingerea acestui obiectiv, un rol 
de mare răspundere revine Întreprin
derilor. centralelor, ministerelor șl 
celorlalte organe centrale do stat, caro 
au datoria să creeze condițiile mate
riale, tehnice șl organizatorice nece
sare Îndeplinirii angajamentelor 
asumate. Realizările suplimentare 
trebuie să sa materializeze ln crește
rea efectivă n producției fizice, să 
creeze posibilități reale de satisfacere 
mal bună a nevoilor consumului In
tern șl da mărire a exportului, să 
ducă la Îmbunătățirea tuturor indi
catorilor de eficiență economică, la 
sporirea mal rapidă a venitului na
țional.

Realizarea și depășirea cincinalu
lui Impun valorificarea tuturor re
zervelor de creștere economică. ~‘J 
Uzarea cu randamente mal lnoll 

ne'ale țării' ridicarea Întregii noastre 
activități la un nivel superior de efi
ciență.

Dispunem ta această privință do 
rezerve apreciabile.

Gradul do folosire a capacităților 
de producție industrială poate fi ri
dicat, chiar ta cursul acestui an, ln 
91 la sută față de circa 05 la sută Ia; 
Începutul actualului cincinal. Terme
nele de atingere a capacităților pro
iectate la noile obiective pot fi 
scurtate. Se Impune să eliminăm 
pierderile de producție — cifrate nu
mai anul trecut la 1,0 miliarde de lei 
— provocate prin nerealizarea para
metrilor proiectați la noile unități.

Consumurile materiale pot fi sub
stanțial reduse. La piese turnate a- 
vem Indici de utilizare a metalului 
de 0,60—0,00, in timp ce ta statele in
dustriale avnnsate se obțin indici da 
0,73—0,63 ; In piese forjate. Indicele 
este ln noi de 0,30 față de 0.93 ta ță
rile Europei occidentale. In uzinele 
noastro constructoare de mașini,

nelor do ■ dare ln. funcțiune șl de 
Ungere a parametrilor proiectați ln 

tei noile obiective, de folosire’ Iniegrfflă’■' 
și Intensivă n tuiuror capacităților 
de producție.

Trebuie să privim cu răspundere 
efortul pe care-1 face țara prin pro
gramul do investiții, ®ă nu uităm că 
actuala revoluție tehnlco-știintlflcn 
„ " utilajelor,
Impune reînnoirea lor rapidă. Socie
tatea este vital tateresată ln accele
rarea vitezei de rotație a fondurllo- 
fixe, In adoptarea de măsuri caro să 
transforme cit mai repede efortul 
de investiție în producție materială 
necesară satisfacerii multiplelor el 

’novoL
Inițiativa creatoare a cadrelor are 

un larg timp do manifestare și ln 
legătură cu cerința do a se organiza 
mnl bine producția, do a se raționa
liza fluxurile tehnologice din flecare 
unitate, do a specializa întreprinde
rile concomitent cu adlncirea coope
rării Intre Întreprinderi și centrale, 
pentru a se ajunge la serii mai mari 
de fabricație, p-oduso de Înaltă efi
ciență șl competitivitate pe piața 
mondială.

într-un mod nou trebuie privită în 
uniiățiio noastre și problema redu
cerii cheltuielilor cu caro se reali
zează producția, eficiența consumului 
de muncă vio șl materlnllzală — pro
blemă fundamentală a creșterii veni
tului național.

Pentru a folos! cu maximum do 
randament mașinile, a obține ta 
unitatea de timp valori do Între
buințare cit mai importante, a re
ducă rebuturile șl dcșeurile cula 
necesară ridicarea continuă a ni
velului de calificare al tuturor lu
crătorilor, o rațională organizare șl 
o strictă disciplină a muncii ta fle
care Întreprindere..

Valorificarea suparioară a mate
riilor primo și reducerea cheltuieli
lor materiale oferă teren de afirmare 
capacității do creațlo a Inginerilor, 
tehnicienilor, a tuturor cadrelor de 
spedallști, deoarece valorile de în
trebuințare ale produselor, reduce
rea masai de materie primă și de 
materiale Incorporate ta mărfuri 
slnt determinate Încă din laboratoa
rele de cercetări șl de pe planșele 
prolectanțllor, de la reproleetnrea 
produselor pe baza unor soluții con
structive eficiente.

Se Impune, do asemenea, ca la 
scara economiei naționale să acțio
năm mai energic pentru Înlăturarea 
unor neajunsuri care influențează 
nivelul cheltuielilor materialo din 
diferita ramuri. Trebuie să creăm 
condiții mai buna pentru reducerea 
consumurilor materiale in Întreprin
derile de prelucrare a ■ metalului, 
prin asigurarea livrărilor de lami
nate și alte produsa siderurgice ln 
profllele și la dimensiunile cerute de 
beneficiari ; 3ă punem capăt pier
derilor materiale din timpul trans
porturilor, prin optimizarea lor, ac
celerarea acțiunii de conteineriznre 
și paleilzare ș! de mecanizare a lu
crărilor de lncărcare-descarcare ; să 
îmbunătățim condițiile de depozi
tare, pentru a evita pierderile În
registrate prin deprecierea mărfu
rilor.

în domeniul relațiilor economica 
Internaționale trebuie să folosim 
mai bine condițiile favorabile create 
prin Întreaga politică internă și 
ternă a partidului, Bă folosim 
pricepere formele moderne do co
laborare, inclusiv înființarea de so- 
dctățl mixte da producție și comer
cializare — pentru creșterea exiior- 
turilor. Valorificarea superioară a 
muncii naționale ln schimburile ex
terne, extinderea cooperării cu sta
tele membre alo' C.A.E.R.. cu toate 
țările sodoltste, cu țările Africii, 
Aalel și Amtaicll Latine, cu. țoale 
țările lumii

Așa cum se subliniază In raportul 
tovarășului Nlcolae Ceaușercu, toți 
cel caro lucrăm ta economie avem

stat.
Această preocupare raracter 

ză toate proiectele de legi șl pro
punerile de creare a unor noi or
ganisme prezentate conferinței noas
tre. . .

O Importanță majoră are canali
zarea activităților curente ta tendin
țele da perspectivă ele progresului 
soriclățll, -așezarea dezvoltări! pla
nificate a țării pe fundamentul prog
nozelor po termen lung ți crearea 
cadrului organizatoric necesar aces
tei activități prin înființarea; Consi
liului. Suprem al Dezvoltării: Econo? . 
mlco?S.t>riale. Prin prefigurarea cn j 
două-trei decenii q dezvoltării eco- . 
nomfcn-sodale;: prognozele pe tar-’ 
men lung se Înscriu organic fii preo
cuparea constantă a partidului de 
îmb'.r.nre armonioasă a intereselor 
prezente cu interesele de perspec
tivă ale națiunii socialiste, de con
ducere științifică a procesului de 
făurire n : societății sodallcte' multi
lateral (fcr.voitate.

Organizarea rațională a activității 
In flecare unitate și la scara întregii 
societăți — factor dedslv al ritmului, 
eficienței șl calllățiî mersului înainte 
— Impune analiza atentă a fenome
nelor din societate ; adaptarea for
melor de organizare în funcție de 
schimbărilo do ordin cantitativ.și ca
litativ care Intervin In viața societă
ții, de experiența doblndltă șl de sar
cinile cn urmează a 0 realizate ; o a- 
Htudlne de nelmpâcare atit cu ten
dințele' conservatoare, cit șl cu reor
ganizările; pripite care pot dăuna 
desfășurării normale a activității.

în această ordine de idei, este ne
cesar să subliniem importanța Înfiin
țării unul torganism pentru probleme
le organizării economico-soiiale și ale 
perfecționării conducerii tuturor do
meniilor. Se Impune să ne ocupăm 
cu toată răspunderea de eliminarea 
fenomenelor de centralism excesiv 
care mai persistă, do definirea pre
cisă a atribuțiilor fiecărei verigi so
ciale, spre a asigura fiecăreia func
ționalitatea ln sistemul social.

De o stringentă actualitate este, da 
asemenea, preocuparea pentru justa

Stimați tovarăși,

în activitatea uriașă 
pentru înfăptuirea hotăririlor Confe
rinței Naționale din 1097 și ale Con
gresului al X-lea am '— 
succese Importante.

In contextul efortului 
întregul popor, Consiliul 
niștrî, In ansamblul său, _ . 
să-si îndeplinească In condiții cit 
mai bune sarcinile ce-1 revin ca 
organ suprem al administrației de 
stat. în același timp, consider că 
tovarăși! cu care lucrez ln guvern 
vor fi de. acord cu mine că uneori 
am fost confruntați cu dificultăți se
rioase' că nu om reușit s& evitam 
întotdeauna neajunsurile In muncă. 
La unele ministere șl chiar la 
Consiliul de Miniștri nu apărut defi
ciențe criticate pe bună dreptate de 
partid.

Consiliul de Miniștri nu a reușit 
întotdeauna oft se degreveze de une
le atribuții de mal mică Importan
ță, să se concentreze asupra deci
ziilor cu Implicații pentru întrea
ga dezvoltare n economiei naționale; 
Bă înlăture unele manltesifiri de 
formalism șl să dea dovadă de. mal... 
multă operativitate ta .luarea de-' 
oblilor.

îmbunătățlndu-șl permanent sil-- 
Iul de muncă, Consiliul de Miniștri 
trebuie să demonstreze o mal înaltă 
exigență Ifiță de modul In cere 
ministerele șl celelalte organe cen
trale ale aamlnistraUel de stat îșl 
exercită atribuțiile, sa asigure reali
zarea integrală a sarcinilor Înscrise 
In planul național unic, să exercite 
un control mai riguros șl sistematic 
asupra îndeplinirii hotârlrllor de 
partid șl a legilor statuluL

Datorită Îndrumărilor ■, 
nente date de conducerea partidului, 
comuniștii au găsit întotdeauna 
forța necesară pentru tafrlngerea 
dificultăților șl eliminarea neajun
surilor. Dovada cea mal concluden
tă o fac ritmurile apreciabile ta 
care ne dezvoltăm, rezultatele ge
nerale obținute.

Experiența ne-a demonstrat Im
portanța decisivă pe care o au 
hotărlrea, priceperea șl energia cu 
core comuniștii organizează activi
tatea creatoare n maselor, de ' În
făptuire n marilor obiective stabi
lite de partid.

întăriți de aceste învățăminte, ne 
angajăm oă muncim mnl bine șl cu 
abnegație pentru realizarea sar
cinilor stabilite de actuala Con
ferință Națională pe baza raportu
lui prezentat de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, pentru Înfăptuirea pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân de construire a șocletățll so
cialiste multilateral dezvoltate.

desfășurată

înregistrat 

făcut de 
de MI- 

a urmărit

perma-

au găsit Întotdeauna

progresului țării, o strălucită centri- planului național unic dă expresie
puțte ln fundamentarea științei con- concretă cerințelor conducerii unitare
ducerii societății goctallslej n politicii “ tuturor activităților sociala Etabo- 

----- ...... _■ rărea lui cu participarea tuturor oa
menilor muncii exprimă unitatea da 
voință șl de acțiune a Întregului po
por ln Înfăptuirea programului Parti
dului Comunist Român.

în acest context, proiectul de lega 
cu privire la dezvoltarea economlco- 
soclală planificată a României statu
ează că planul național unic este in
divizibil, iar conducerea planificată a 
dezvoltării țării reprezintă atributul 
fundamental, inalienabil al suverani
tății poporului român.

Pentru a asigura fundamentarea 
științifică a planului național unic, 
partidul a transformat prognoza in
tr-un element constitutiv al conduce
rii, ca parte Integrantă a programului 
partidului. Cu ajutorul prognozelor 
pa termen ■ lung vor fi determinate 
alternativele pentru deciziile politice 
cu caracter strategic, se vor trasa li
niile directorii ale făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Instituțlonallzarea elaborării prog
nozelor pc termen lung, fundamenta
rea pe baza acestora a planurilor de 
dezvoltare n economiei naționale, În
ființarea Consiliului Suprem al Dez
voltării Economlco-Sodale, care va

Interne șl externe a partidului șl 
statului.

Partidul nostru comunist a desfă
șurat ln ultimii ani o amplă acllvitaie 
iwlitlcă șl organizatorică, pentru so
luționarea problemelor complexa ale 
procesului revoluționar ni construc
ției socialiste, al perfecționării con
ducerii vieții sociale. Intr-adevăr, 
măsurile de Îmbunătățire a activi
tății politice, economice și sociala 
și-nu dovedit din plin viabilitatea in 
creșterea accelerată o producției, a 
productivității muncii șl venitului na
țional, ln ridicarea continuă a nive
lului do trai material și cultural al 
poporului român.

în această vastă acțiune un merit 
deosebit revine organelor șl organi
zațiilor de partid, comuniștilor, eroi
cei cla.se muncitoare, ___ __ te
namlzat forța creatoare a Întregului 
popor la traducerea In viață a hotă- 
rlrilor partidului cu privire la perfec
ționarea metodelor de conducere și 
planificare ln toate domeniile de ac
tivitate.

Rezultatele remarcabile obținute ln 
dezvoltarea necontenită n economici

care au dl-

șl vieții spirituale a țării confirmă copluccn strjns eu organele de partid 
justețea liniei generate n poiltieil șlflie‘‘start Ki/Fiaboraren 
partidului, creșterea irimttauâi ai'ifeșM g^nn&j&inlc; vor contribui M 
lulul său cn foiță conducătoarif-â “ 1*q»iWțl8nfl^ea'’in coniJniinfe- sicdflS* 
detfitll, unitatea de nezdruncinat a ducerii șl planificării vieții economice 
Întregii noțiuni în jurul Partidului 
Comunist Român.'

Consultarea largă a oamenilor 
mundi asupra problemelor funda
mentale ale perfecționării construcției 
socialiste, antrenarea Întregului iwpor 
la conducerea vieții sociale cu de
venit trăsătura definitorie a stilului 
de muncă și a metodelor promovate 
da partidul nostru.

în dirijarea procesului construc
ției socialiste, partidul și statul au 
îmbinat ln mod reușit atributele con
ducerii centrale cu stimularea iniția
tivei maselor. Prin constituirea orga
nelor colective de conducere — for
mă suparioară a demoonțlel munci
torești — au fost ceate condiții pen
tru participarea nerhlllotită a clasei 
muncitoare, a țărănimii, Intelectuali
tății, a tuiuror oamenilor muncit, 
fără deosebire de naționalitate, la 
elaborarea șl înfăptuirea programu
lui politic ol Partidului Comunist 
Român.

șl sociale.
.îndeplinesc, stimați tovarăși, 

maro satisfacție misiunea ce i 
‘ ' Încredințată do parUciponțil la 

unea a Il-a de a propune Con
ici Naționale cn In fruntea Con

siliului" Suprem al Dezvoltării Econo
mico-Sodale să fie ales tovarășul 
Nlcolae Ceanșescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Consi
liului do Stat al Republicii Socialiste

, cu 
ml-a

Tovarăși,

Făurirea sodetfiții gociallate multi
lateral dezvoltate impune, ta mod 
obiectiv, adaptarea dialectică a for
melor șl metalelor do organizare șl 
conducere in condițiile concrete ale 
etapei de dezvoltare economico-so- 
cialâ, ridicarea pe o treaptă callla-

rapldfl a productivității muncii1 
și a rentabilității, reducerea cheltu
ielilor materiala șl ridicarea calității 
produselor.

O importanță deosebită > pentru 
dinamizarea dezvoltării economice și 
sociale o țării a nvut-o îmbună
tățirea organizării administrativ-, 
teritoriale. Instituirea planului de 
dezvoltare economico-sodală ln: co
mună, oraș șl județ, coordonarea 
activității ramurilor economiei cu 
dezvoltarea in profil teritorial, prin 
strlnsa conlucrare a consiliilor popu
lare cu întreprinderile, centralele și 
ministerele, armonizarea progra
melor acestora ta cadrul plenului 
unic național vor asigura punerea in 
valoare a resurselor .... 
forță de muncă din 
țile țării.

Iml exprim ferma _____
aplicarea măsurilor de perfecționare, 
a organizării șl conducerii ce vor ti 
adoptate de Conferința Națională 
va deschide drop larg de acțiune 
factorilor calitativi al creșterii eco
nomice, va determina sporirea ra
pidă a venitului național — expre
sie sintetică a resurselor, energiei șl 
b mundi unul popor.

înfăptuirea în următoarele două 
decenii a obiectivelor fundamentale 
ale făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate Înfățișate ieri ta 
acest Înalt forum este nemijlocit 
condiționată de repartizarea optimă 
a venitului național pentru fondul 
de dezvoltare șl pentru fondul de 
consum.

Constituie un act de Înaltă] res
ponsabilitate față de viitorul patriei, 
o dovadă a cunoașterii profunde a 
legilor care guvernează dezvoltarea 
societății opțiunea exprimată ln 
raport de a se repartiza, In conti
nuare, ta viitoarele cincinale. ] 23—38 
ln sută din venitul național pen
tru dezvoltarea economiei, ampli
ficarea bazei materiale a științei, In- 
vățămlnluiul, culturii, ocrotirii sănă
tății, tuturor activităților sociale.

Progresul economlco-soclal al țării 
este determinat ln măsură hotărl- 
toare de modul In caro slnt gospo
dărite aceste resurse.

Avem îndatorirea să destinăm rea 
mal mare parte a fondului de dez
voltare economlco-sodolă pentru 
lărgirea și modernizarea producției 
materiale, să acționăm cu tontă fer
mitatea, prin toate mijloacele’ pen
tru creșterea eficienței economico a 
investițiilor ; de la fiecare leu in
vestit trebuie să obținem o produc
ție tot mai ridicată, cu o utilitate 
socială maximă.

In centrul preocupărilor factorilor 
de conducere din ministere, centra
le, Întreprinderi șl consilii I popu
lare trebuie să stea accelerarea ro- 

dustrlei, agriculturii, a tuturor ra
murilor economiei naționale,1 reîn
noirii fondurilor fixe in termene cit 
mai scurte, realizării unul potențial 
productiv modern ln vederea crește
rii avuției naționale.

Pe măsura dezvoltări! producției 
materiale, sporirii productivității 
muncii sociale, a eficienței activității 
economice șl creșterii venitului na
țional se vor crea condiții pentru a- 
plicnrea programului prezentat ln 
conferință de câlre tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu pentru îmbunătățirea ni
velului de viață al oamenilor 1 mun
cii, țelul fundamental șl constant ol 
polllldi partidului nostru. |

Conducerea științifică a societății, 
' legice de dezvoltare e- 

conomlco-socială Impun, ca o condi
ție sine qua non, organizarea unul 
sistem informațional operativ [și e- 
xact,.o evidență strictă a avuției na
ționale șl un control exigent asupra 
modulul în care fiecare unitate so
cialistă gospodărește fondurile de 
care dispune, Îșl Îndeplinește obliga
țiile ln cadrul planului național unic.

Amplificarea procesului de dezvol
tare a societății Jmpune ta mod o- 
bligatoriu intensificarea controlului 
de partid șl de stat, Întărirea ordinii 
șl disciplinei In economie, aplicarea 
Integrală a holflrirllor partidului șl 
statului, pentru gestionarea eficientă 
a patrimoniului național.

în acest context, sarcini de mure 
răspundere revin activiștilor Con
siliului Economic ta asigurarea con- 
troiulut exigent șl unitar asupra în
deplinirii hotăririlor do partid șl a 
legilor țării ta toate domeniile de 
activitate economică șl socială. 
. Vfl«r?3 ț5’™1 Perinttațl, stimați 
tovarăși, să-mi exprim acordul de
pun cu principiile fundamentale ale 
politicii externe a partidului și stalu
lui nostru înfățișate cu claritate 
ta expunerea tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, cu obiectivele extinderii 
relațiilor economice Internaționale, 
ăle colaborării și cooperării econo
mice — parte Integrantă 
generale a Partidului 
Român.

Roinănln.’
Stimați tovarăși,
IniflrLnd conducerea unitară a eo- 

dotă",îl, partidul acționează pentru
deciziile strategice de dezvoli

extinderea autonomiei, lărgirea drep
turilor șl competențelor unităților 
economice, social-cultural o. pentru 
participarea largă, conștientă 'a ma
selor populare pe toate treptele or
ganizatorice la elaborarea șl Înfăptui
rea planului național unic.

Prin aplicarea măsurilor pe care 
le dezbate conferința noastră, con
trola — organizație economică com
plexă, titulară de plan — va deveni 
unitatea principală In activitatea de 
planificare. Consiliile de adminis
trație trebuie să acționeze cu toată 
hotărirca po calea ndLndrl! speciali
zării unităților componente, lărgirii 
cooperării Intre Întreprinderi pentru 
a obține o valorificare superioară a 
potențialului productiv, prin crește.-

partidului 
o impre-

politidl
Comunist

titi-
__ .....____ ___ . lie a
tuturor resurselor materiale și uniă-

illllcă internă . i ex-
r cu

a

BjS'S’wsfeisi' .
rk' 'X*'

Jte’Ș'V.'i.S'. 2 ■.

eizW'-r- ‘-i. '• R"
jjWÎI-Z;d ”• 11 ‘‘tyi1 ’ii'

;.i¥a , ■:

Stimați tovarăși,

Secretarul general ni 
nostru ne-a prezentat cu _ ....... 
Blonnntă forță de convingere tabloul 
Insuflețitor ai României socialisto 
de mline. România anului 1B®O se. 
va Înfățișa lumi! ca o mare pro
ducătoare de oțel șl energie, ea o 
țară cu un nivel înalt de bunăstare 
pentru toți locuitorii el.

Forța energetică a României anu
lui 1OT0 se va ridica la aproape MO, 
miliarde kilowațl/oră, față de un 
singur miliard, cit produceam ta 
anul 1938.

Realizarea celor M—23 milioane 
tone de metal va da tărie de oțel in
dustriei și agriculturii, economiei 
noastre, însăși patriei noastre.

Pe o asemenea temelie. România 
socialistă va avea ln sfjr.jltul de
ceniului următor un venit național 
pe locuitor de aproape 3 CM dolari, 
ceea ce va plasa patria noastră ln 
rindurile țărilor cu o economie 
avansată.

înfățlșlnd Conferinței Naționale, 
întregului popor imaginea minunată 
a patriei noastre socialiste, dumnea
voastră, stimate tovarășe Nlcolae 
Ceaușescu, v-a',1 afirmat ca un cu
tezător vizionar, prevăzh-d României 
numai ln două decenii acel „viitor 
do aur", spre care Înaintașii noștri 
luminați vtsau de-abla prin secol! a 
el Înălțare.
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Dexigur, rezultatele obținute nu re
flectă poslbiiilfițlle de cnre dispunem. 
Colectivele de constructori de po șan
tiere au întreprins acțiuni pentru a- 
pllcarea măsurilor elaborate de Se
cretariat!' C-.C. al P.C.R. în luna oc
tombrie 1071, Insă nu om reușit să re
zolvăm toate problemele legate de 
Îmbunătățirea activității tn construc
ții. tn munca noastră se mal mani
festă deficiențe po linia organizării 
muncii pe șantiere, asigurării ritmice 
a punctelor de lucru cu materiale șl 
folosirea rațională a forței de muncă. 
Nu slnlem mulțumiți de stadiul atins 
de lndtUtrlaUzarea lucrărilor de con
strucții șl mecanizarea acestora. Mâl 
slnt utilaje care nu lucrează in două 
schimburi, iar altele nu alnt folosite 
la Întreaga capacitate.

în organizația de partid și comite
tul oamenilor muncii am analizat, pe 
baza indicațiilor date de tovarășii! 
Nlcolae Ceaușescu in consfătuirea cu 
cadrele de conducere din construcții 
și industrie, activitatea pe șantiere șl 
nm constatat că slnt lncâ mari rezer
ve, care puse In valoare duc in mod 
sigur la folosirea judicioasă a utila
jelor și forței de miincă, scurtarea 
termenelor de execuție șl ieftinirea 
lucrărilor.

Astfel, constructorii platformei lp- 
duslTtale Tirgovlște se angajează să 
scurteze duratele normate de execu
ție a obiectivelor cu un trimestru — 
creîndu’-'se premisele punerii In func-, 
țlune Înainte da termen a capacități
lor de producție. De asemenea, chea
mă la întrecere toate organizațiile de 
construcții cu obiectivul ..Scurtarea 
duratei de execuțlp a lucrărilor de 
coMlrucill-montaj față de durata 
normată cu minimum un trimestru?*.

Trccindu-șe la acțiuni concrete, 
prin măsurile luate, in poligoanele de 
pe șantierele noastre s-au executat 
peste 12 GOT metri cubi de prefabrica
te, prin exploatarea balastierelor pro
prii obținem anual peste 239 000 me
tr! cubi agregate, contribuind și pe 
aceste căi la sporirea eficienței eco
nomico a activități! de construcții. 
Se realizează In cadrul grupului, lu
nar, circa MO tone diversa confecții 
metalice ; menționăm că toate con
fecțiile metalice pentru hala sticlăriei 
de la uzina JIOMLUX” nu fost exe
cutate pe șantier.

Pe linia- folosirii maî judicioase a 
forței de muncă șl a utilajelor g-a a- 
cordat atenție sporită introducerii și 
generalizării acordului global in lu
crările de construcții. Este semnlficn- 
livă experiența doblndilă la șantierul 
2 laminoare, unde 3B0 de muncitori, 
iucrlnd in acord global, au depășit cu 
7J la stută planul productivității mun
cii. Statcm conștlenji că in aceasta 
privință mai avem multe de făcut și 
vom face totul pentru ca ncordul glo- 
bîd să prindă viață P« toate țande- 
ieie. dar nu putem iț-ece cu vederea 
jutabi greutăți pe carc> le îaîlmp_inăni.

■« eresv'tad e’’nbi
l'lor de‘'&jnstrifef’lydin‘l- *■ de punere In aplicare a acordului glf>- 

bnl in domeniul construcțiilor, la ni
vel de șantier, grup ș! pentru activi
tatea de producție secundară, ctmi ar 
fi confecțiile metalice, prefabricatele 
din lielon. prepararea betoanelor In 
stațiile centralizate, .excavări șl agre
gate, ș! altele. :

Din experiența acumulată pe șun

?. ■

Stimați tovarăși,

Ampla activitate dei 
porul nosu-,AirZ ------- .
nală din 1&77 șl Congresul al X.-lea, 
pe baza documentelor elaborate de 
partid privind perfecționarea organi
zării, conducerii și plonlflcării econo
miei naționale, a Întregii vleț! sociale, 
a adincit țl mal mult procesul de dez
voltare po toate planurile o orindulfii 
noastre soctaltitc, cu efecte deosebit 
de pokltivc In modul de glndlre șl ds 
viață al fiecăruia dintre not

Politica înțeleaptă' promovată de 
conducerea partidului și statului nos
tru, de repartizare justă, rațională in 
teritoriu a forțelor do producție, a 
transformat Tlrgo’.'lștea, Județul Dîm
bovița, in Întregul său — am putea 
apune — intr-un vn.it șantier, pa cnre 
prind viață an de nn noi obiective 
destinate să contribuie la progresul 
continuu al patriei noastre dragi.

Profund recunoscători grijii pe care 
partidul ne-o poarta, comuniștii, toți 
constructorii do pe platforma indus
trială TirgovLțte, pe care-I reprezint, 
tșl exprimă deplina adeziune in poli
tica Internă ți externă o partidului și 
statului, pentru realizarea căreia 
muncesc cu dăruire, coMiderlnd-o ca 
propria lor cauză. Noi apreciem că 
marile prefaceri care au loc In so
cietatea noastră slnt sirlns legale de 
activitatea neobosită a tovarășului 
Nlcolae Ceaușcscu, militant Înflăcă
rat șl perseverent pentru proqterita- 
tsa și creșterea prestigiului Interna
țional al României socialiste.

Angajați In efortul comun al con- 
siructorllor din Întreaga țară, , munci
torii, Inginerii șl tehnicienii de pe 
șantierele platformei industriale Tlr- 
goviște muncesc cu însuflețire pentru 
Înfăptuirea Importantelor obiective 
ce ,le-au fost Încredințate.

Raportăm, cmiferiațfei că am Înde- 
plinit angajamentela. afumate, ta che- • 
miȘalla între " ',~l
lulurbr unitațllor de ’&ârrtît^-,.. ..... 
tară. La construtcțil-montaj am reah- 
zat un volum suplimentar-de lucrări 
In valoare de 25 milioane Iei, iar pla
nul productivității muncii a fost de
pășit cu 10CO lei pe salariat, tndepH- 
nlndu-se astfel angajamentul pe- Ip- 
iregul an.

____ isfășurată de po- 
itru, după Conferința Națlo- 
10®7 șl Congresul el X-lea,

tier rezultă efi 1 fără o pregătire te
meinică a InvesUțUtor nu se posts 
concepe scurtarea duratei de execu
ție șl Ieftinirea lucrărilor de con- 
x'.rucț!!. De exemplu, noi nm primit 
documentația pentru secția princi
pală a uzinei „ROMLUX“ din Tîr- 
govlșie abia în luna februarie din 
acest an. ndlcfi cu 4 luni Îna
inte do termenul de punere in func
țiune a Întregului obiectiv. Un alt 
caz : datorită unei «jalonări gre
șite a lucrărilor, linia ferată care 
deservește uzinele de strunguri șl 
..IlOMLUX’’ a fost terminată o 
dată cu intrarea fn 'producție a u- 
nitațluor respective. In toc &ă fie 
executată la Început, fapt ce a 
determinat un volum mare de cbei- 
iula’l pentru transportul materiale
lor șl utilajelor. Aceeași situație a 
existat șl în cadrai lucrărilor de 
drumuri, rețele definitive de apă, 
canal și energie electrică.

Do aceea., consider că cite abso
lut necesar sâ punem imediat 
In aplicare indicația tovarășului 
Nlcolae Ceaușcscu de a nu se mal 
începe nici o lucrare dacă nu slnt 
asigurate toata c iridițlLe ca ea să 
fio dată !n producție la termenul 
stabilit.

Propunem ca In etapa de pregă
tire a Investiției (deci înainte de 
deschiderea lucrărilor la obiectivele 
de bază) să &e asigure,-pe bană de 
studii tehnlco-economice pe lucrări, 
finanțarea și executarea definitivă 
a drumurilor, ’ căilor ferate, racor
durilor rețelelor electrice, de apă, 
canal, atelierelor de întreținere, 
platformelor definitive și împrejmui
rilor. Prin folosirea acestor utilități 
definitive de către constructor se pot 
obține reduceri, do peste 39 la sulă 
din cotele de organizare existente, 
maî concret economii de miliarde de 
lei. in același; timp se realizează o 
sensibilă scurtare n duratei do exe
cuție n obiectivelor de bază, ee evită 
risipa de teren 'agricol

De asemenea, propunem ca in lo
calitățile undei sini mal mulțl con- 
slructorl să se facă organizare de 
șantier unică, pe soluții definitive, 
caro să rămlnă în continuare ca 
unități productive. Aceasta va con
duce la organizarea mal rațională a 
șantierelor, creșterea productivității 
mundl șl In reducerea * cheltui elitor 
de organizare șl la reducerea scoate
rii din circuitul agricol a terenurilor.

Acestea slnt citeva aspecte din 
preocupările noastre, po caro am 
vrut sa le ridic in fața dumnea
voastră, Migurindu-vâ că toate glo
durile noastre de astăzi vor deveni 
fapte. Ne angajăm în fața conferin
ței, a conducerii partidului șl n 
uurarieavoastrâl tovarășe Nlcolae 
Conuțescu. că-nu vom precupeți 
nici un efort pentru a realiza îna
inte de termen' oblecilvole pe râre le 
consteuTiri, convinși efi punerea lor 
în funcțiune vn contribui In mod ho- 
tărif lă îndeplinirea șarclnilor iaciu- 

taTfilul'Hnclhal in palrtfMM ș! jffihă- 
tate. ’

îmi exprim din tot sufletul meu 
adeziunea totală față de documen
tele prezentata Ia Conferința Na
ționala șl vă asigur câ ele vor om- 
stltui o călăuză vie pentru Între
gul nostru coleciiv in vederea ma- 
terlolizării lori cit mai rapide.
t ■' </t Mjr.i f.. .1 ■: s.'i' j i '.'J
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Raportai Comisiei «te validare 
MIHAI DAIEA / ■ .11 ■

lllle populara. Un număr de 1 029 de
legați au absolvit școli superioare de 
stat. 98 au titluri științifice șl aca
demice. O mare parte a delegațllor 
ta conferință j au absolvit diferite 
școli și cursuri de partid.

La lucrările i Conferințe! Naționale 
n partidului participă și un număr de 
364 invitați.

Stimați tovarăși,

Comisia de validare, anallzind do
cumentele conferințelor extraordinare 
ale organizațiilor județene de partid 
șl ale conferinței organizației de 
partid a municipiului București, a 
constatat că ta alegerea delegațllor 
pentru Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român s-au respec
tat Întocmai Statutul partidului șl 
normele de reprezentare stabilite de 
Plenara Comitetului Central din a- 
prilie a.c. și supune spre aprobare 
conferinței validarea mandatelor tu
turor delegațllor la Conferința Na
țională a partidului.j ovar ați.

unor funcții țl verisl ■ căror exli- 
tențfi facilitează evident creșterea 
hirtlllor, birocrației

Perfecționările pe care le aduce 
Conferința Națională Întregii viejlj 
sociale cer cu pregnanță îmbunătăți
rea continuă a stilului și metodelor 
muncii de partid. Raportul stabilește, 
eu deosebită claritate, îndatoririle 

acest sens, 
că in vremea din 
numeroase măsuri 
dat rezultate — 
muncii do partid 

conducerii, linele

c® ne revin In 
Este adevărat 

urmă am luat
— și unele au 
pentru așezarea 
pe bazele științei 
dintre ele slnt însă timide, Iar pe 
alocuri rămlnem In sfera discuțiilor, 
nu finalizăm dccit parțial măsurile 
pe care ie stabilim în acest dome
niu. Tocmai de aceea ne propunesn 
eă Intensificăm ajutorul nemijlocit 
pe care 11 dăm organizațiilor de bazH 
să ie orientăm mal susținut către 
problemele cu adevărat majore ale 
activității noastre economice, Bă sti
mulăm combativitatea lor revoluțio
nară In spiritul unei mal Înalte exi
gențe față de neajunsuri, să promo
văm cu curaj critica și autocritica.

Vă rog să-mi permiteți ca in În
cheierea cuvlntuiul meu să .exprim 
simțămintele de unanimă aprobare, 
satisfacție șl caldă recunoștință ale 
comuniștilor, nle oamenilor muncii 
din județul Brașov, față de actlvita-- 
ten vastă pe care o desfășoară con
ducerea partidului și statului nos
tru pe planul relațiilor internaționale. A 
Știm cu toții că in această activitate,/’; pj 
un merit hoiârltor 11 are tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, personalitate - 
prestigioasă a vlețli-pollUca interna
ționale, al cărui .'nume este rostit as- 
L’.zl cu dragoste și respect pe toate 
meridianele globului, in legătură cu 
cele mai nobile aspirații ale omenlrlîj 

’ cu lupta Împotriva imperialismului' 
colontallsmului ți neocolonialtanului, 
pentru progres social, pace și cola
borare intre popoare.

Un obiectiv constant al acestei ac
tivități, pe care aș vrea eă-1 subit-- 
nlez, 11 constituie adlnclrea șl Întă
rirea relațiilor Partidului Comunist 
Român cu. toate partidele comuniste 
și muncitorești Viața a confirmat 
pe deplin că atunci clnd aînt respec
tata principiile marxlsm-lenlnlsmulul 
țl internaționalismului proletar, etnd 
ae acționează' în spiritul Indepen
denței ți egalității în drepturi a par
tidele®, al neamestecului în treburile 
interne, cînd flecare partid tțl pon
te stabili,liber linia sa politică potri
vit cu condițiile In cara acționează
— așa cum procedează cu consec
vența partidul nostru — se dezvoltă 
cu ndevărat raporturi de sinceră țl 
statornică prietenia, de solidaritate 
șl sprijin reciproc. Împărtășesc In/ 
tru totul convingerea ca numai prin 
înfăptuirea acestor principii — mej 
reu mal larg recunoscute — vum 
putea asigura o unitate puternică șl 
durabilă a mișcării comuniste șl 
muncitorești.

Aproblnd intru totul raporta! prep 
zentat, asigurăm conducerea partly 
dulul șl statului nostru, pe dumneap 
voastră, stimate tovarășe secretar 
general, că organizația Județeană 

irnșov, toți oamenii muncii — ro| 
mâni, maghiari și germani — vor 
răspunde prin fapte,Ia chemarea înp 
suflețitoare, ta Îndemnurile comunis
to adresate de dv. întregului partid 
șl popor; că vor fi și de această dată 
In înălțimea tradițiilor de hărnicie.

"....................... f

derile cu care cooperăm, cit țl rit 
baza de aprovizionare. Valoarea pro
duselor ce vor fl date peste plan 
urmează să se ridice la circa 15 mi
liarde lei,-adică tot atlt cit am reali
zat In medie într-un an din cinci
nalul trecut.

Rășpunzlnd chemării comuniștilor 
din Capitală facem propunerea* ca 
ta Întrecerea po care o desfășoară 
colectivele din industria construc
toare de mașini să se concreilzeze 
mol bine unele din obiectivele stabi
lite pentru a nc măsura forțele, ca 
să zic așa, In realizarea unor Indici 
de ordin calitativ. Ne adresăm în
deosebi municipiului București șl 
județelor Prahova, Sibiu, Dolj, Ca- 
rnș-severln. Arad, Timiș șl Argeș, a 
căror producție In construcția de 
mașini reprezintă peste 73 la-sută 
din producția lniregli ramuri. Ne 
gihdlm ca acești Incilcatori să cu
prindă : folosirea extensivă țl inten
sivă a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor ; gradul de încărcare a’ scu- 
lărlllor ; coeficientul de utilizare a 

■ metalului ; valoarea produselor ob
ținute dlntr-o tonă de metal prelu
crat ; numărul șl valoarea mașinilor 
și Instalațiilor realizate prin auțoutl- 
lare, precum țl reducerea, pe aceas
tă cala, n importului de mașini șl u- 
tilaje- La sflrșliul cincinalului,; dacă 
celelalte județe vor fi de acord, să 
ne comparăm rezultatele.

Pe marginea obligațiilor pe care 
ni le asumăm în acest fel ■— obligații 
deoroblt de mari și complexe — ăș 
dori să prezint, pe scurt, dteva dțn 
preocupările noastre țl să fac citeva 
propuneri cu privire ta activitatea 
unor organe economice centrale.

Așa cutn se menționează în ra
portul prezentat conferinței, o re
zervă de bază în sporirea produc
ției ți productivității muncii o con
stituie folosirea mal buna a capaci
tăților do producție. Comitetul ju
dețean de partid a întreprins, ta 
legătură cu aceasta, o serie de stu
dii șl analize din care rezultă că nu
mai prin creșterea indicelui de folo
sire extensivă a mașinilor din sec
țiile de bază la M la sută, se vn pu
tea obține plna In anul 1973 o pro
ducție marfă suplimentară de cel 
puțin 10 miliarde lei.

O problemă do o foarte mare Im
portanță pentru noi este aceea a di
versificării. asimilării și moderniză
rii produselor. în Județul Brașov 
urmează să asimilăm in actualul 
cincinal peste 3 Oto de predase noi ți 
să modernizăm MO din cele pe care 
le fabricăm în prezent, astfel Incit 
acestea să depășească 60 ta sută dta 
întreaga producție. Comitatul jude
țean de partid va Iun măsurile cu
venite pentru reducerea ciclului de 
asimilare a noilor produse. Conco
mitent este insă necesar ca orga
nele economice centrale să îmbună- 
tB |ească sistemul de omologare. Po
trivit ’ normativelor actuale, unele 
Instituții centrale.țl Institute de pro
fil nu-ți dau avizul decît după o pe
rioadă foarte lungă, care alunge u- 
neori la 1—2 ani do zile. Tot în le-

gătură cu asimilările, solicităm Mi
nisterului Agriculturii, Industriei 
Alimentare șl Apelor să se decidă 
mal hotărit asupra tipurilor do ma
șini agricole pe care le cere Indus
triei constructoare de mașini. Acum 
cițlva ani Ministerul Agriculturii n 
formulat cereri Insistente pentru 
tractoare de 43 cal putere In diver
se tipuri, arătlnd că acesta este 
tractorul de care au nevoie unllilțlla 
agricole. In prezent aceiași minis
ter reduce simțitor cererea la trac
torul amintit șl argumentează nece
sitatea trecerii la producția unor 
tractoare de ®9 de caL Și acest trac
tor va fi asimilat, dar o să vedem rit 
de fundamentate slut șl aceste cereri.

Tot la adresa organelor economice 
centrale revenim asupra necesității 
de a se clarifica intr-un timp mult 
mol scurt problemele legate de folo
sirea în mai mare măsură a mase
lor plastice ca înlocuitori ai meta
lului. Deși Îndelung și viu discutată, 
această chestiune nu șl-a găsit Încă 
rezolvarea. Constructorii do mașini 
reclamă faptul că prețurile pletelor 
din mase plastice sini exagerat de 
mări, depășind cu mult valoarea me
talului, iar chlml.ștll nu cedează la 
preț și invocă lipsa de comenzi. Ne 
exprimăm convingerea că înființa
rea unui consiliu coordonator va 
ajuta organizațiile economice cen
trale din domenii diferite să-șl con
juge mal bine preocupările țl să înlă
ture manifestările de supraevaluară 
a unor interese departamentale, în 
dauna Intereselor majore sie întregii 
economi L

în ceea ce privește măsurile pre
văzute pentru perfecționarea în con
tinuare a conducerii economiei, aț 
dori eă formulez citeva opinii în le
gătură cu activitatea centralelor in
dustriale. Experiența celor 11 unități 
cu statut de centrală din Județul 
nostru arată că organizarea lor a 
avut urmări favorabile asupra acti
vității economice, apropiind condu
cerea de producție, Înlesnind adop
tarea unor decizii mal operative, 
fundamentate pe o mal bună cu
noaștere a renlltățJlor.' Consemnlnd 
aceste rezultate, este necesar aă a- 
r.îlăm, în același timp, că la centra
lele noastre slnt prezente încă o ae
rie de lipsuri : nu slnt exercitate 
toate atribuțiile stabilite prin lege, 
se manifestă Încă multe aspec
te de birocratism, se acordă o 
atenție exagerată problemelor mă
runte, iar In chestiunile de mai mare 
importanță oe dau adesea Întreprin
derilor doar sfaturi generale. Con
sider necesar ca ministerele șl ce
lelalte organe economice că acorde 
centralelor un sprijin sporit, să re
nunțe la practicile de tutelă excesivă 
care se mal fac almțlte, să ee reali
zeze In fapt o mai riguroasă deli
mitare a atribuțiilor și competențelor 
în raporturile centrală-mlnister. în 
acest sens, aînt convins că'nuisurile 
prezentate în raport, privind degre
varea ministerelor de unele compe
tențe, vor duce ia simplificarea apa
ratului administrativ, la reducerea

Stimați tovarăși,
Doresc ca de la această Înaltă tri- ' 

bună sâ-ml exprim adeziunea de
plină față de Ideile de o excepțio
nală însemnătate cuprinse In rapor
tul-prezentat In fața Conferinței Na
ționale do eecretarul general al par
tidului — idei care Îmbogățesc sub
stanțial patrimoniul teoriei și prac
ticii noastre revoluționare. Realis
mul, caracterul științific, analiza 
nrofimdă pe care o face conținutu
lui ți sarcinilor actualei etape de 
dezvoltare, claritatea cu care sta
bilește dirneiiaiunlie Insuflețltoare 
ale viitorului, așează acest raport 
între cele mol do seamă docuiucnie 
din întreaga istorie a partidului nos
tru. îmi exprim, totodată, asenti
mentul față de legile care au fost 
puse in dezbaterea noastră, legi 
care vin să Întregească măsurile 
stabilite de cel de-al X-tea Congres 
al partidului. In domenii hotarîtoaro 
ale conducerii științifico a societății.

In lumina noilor obiective pe care 
conferința le pune in fața noastră 
vreau să mâ refer la citeva din pro
blemele privind activitatea economi
că In condițiile proprii județului 
Brașov. Mai iniîi subliniez faptul că 
nivelurile de dezvoltare propuse 
pinS la sUrțilul acestui cincinal slnt 
pe deplin realizabile. Iml întemeiez 
această afirmație pe rezultatele ob
ținute pînă In prezent, po rezervele 
importante existente in toate unită
țile economice. în acest »s ai dori 
să evldonțles faptul că sarcinile ce 
au revenit industriei județului in 
cincinalul trecut au fost îndeplinite 
cu trei luni țl jumătate mai devre
me ; au fost date peste plan produse 
in valoare de aproape 0 miliarde lei, 
din care 30 In sută pentru export? în 
ceea ce privește actualul clnclntd, 
producția Industrială ce a revenit 
județului Brașov în anul 1071 «a foîit 
depășita cu peste o jumătate de? mi
liard, iar In prhnefe țasa luni ale 
anului In curs, In Întrecerea avln- 
tată ce s-a desfășurat In InUmpinâ- 
rea Conferinței Naționale, s-a obți
nui o producție suplimentară de 
340 milioane lei, ceea ce repre
zintă mol mult decît angajamentul 
asumat Inițial pentru întregul an.

Raportind rezultatele obținute, vă 
rog să-ml permiteți să indeplinrtc, 
totadatâ, mandatul încredințat de or
ganizația do ’ partid Brașov, do ■ 
transmite tovarășului Nlcolde 
Ceauțescn celei mai călduroase mul- 
|umirl pentru ajutorul parmanent șl 
deosebit de prețios dat la fața locu
lui, In urma căruia am putut solu
ționa cu rezultate foarte bune aar- 
clnl de mare importanță. Pe baza 
programelor prioritare stabilite cu 
ocazia vizitelor cu câre ne-a onorai, 
o serie de unități economice iși vor 
dubla producția In acest cincinal, e- 
xerdtlnd — prin exemplul lor — o 
influenta pozitivă asupra Întregii ac
tivități din județ.

In perspectiva sarcinilor privind 
accelerarea ritmului de dezvoltare 
a economiei naționale capătă o în
semnătate deosebită marca Întrecere 
pentru devansarea înfăptuirii planu
lui cincinal. JPorticipind Intens la a- 
ceastă Întrecere, colectivele oame
nilor muncii din județ și-au dublat 
angajamentul anual. Totodată, 
evaluînd In med realist posibilități
le existente In flecare Întreprinde
re, organizația Județeană de partid 
Brașov n împuternicit pe reprezen
tanții săi la această conferință să 
raporteze conducerii partidului că 
obiectivele cincinalului cu privire la 
producția economică vor fi realizate 
și In Județul nostru în patru ani ți 
jumătate. PosibLlltățLle de care dis
punem In acest sens slnt' certe. Ma
joritatea lor slnt fundamentate ; ur
mează Kă fie corelate cu lntreprln-

ca ministerele șl ce-

sprijin sporit, să 
;lie de tutelă exce

i

Supă o pe- 
ajuncc u-

reu mal larg recunoscute — vi 

durabilă ” a 
muncitorești.

Aprobînd Ir

competență țl dăruire, proprii mun
citorimi! brașovene.

Stimați tovarăși.

CUVlNTAREA TOVARĂȘEI
ANA MICESCU

scris cit-litere de nur în Istoria parti
dului șl a poporului nostru.

Colectivul do muncă al Uzinelor 
textile din Arad, in cadrul căruia 
inii desfășor activitatea, s-a străduit 
să-și realizeze in cele mal buna 
condiții sarcinile economice, po
litice șl sociale ce l-au revenit, ndu- 
dndu-șl astfel contribuția la crește
rea potențialului economic al țârii.

Ansamblul de măsuri stabilit da 
Conferința Națională a partidului 
din 18®7 vizau crearea condițiilor 
organizatorico care să asigure o mai 
activă ■ participare a organizațiilor 
obștești, a maselor largi la conduce
rea vieții de stat, socialo și econo
mice, corespunzător cursului ferm 
do upllcare a democrației noastre 
socialiste. Asupra acestui aspect 
ml-aș Îngădui să stărui.

S-a verificat șl in cazul colectivu
lui nostru leza secretarului general 
al partidului, tovarășul Nlcolae 
Ceauțescu, conform căreia găsirea 
soluțiilor pentru rezolvarea proble
melor tot mai complexe ale Înain
tării po drumul sockilisrnuiul șl co
munismului este condiționată In cel 
mal Înalt, grad de consultarea oa
menilor muncii, de menținerea unui 
dialog continuu cu masele. In virtu
tea acestor adevăruri, comitetul 
uzinal do partid a acordat o impor
tanță deosebită respectării Întocmai 
a principiului muncii ți conducerii 
colective, dlndu-șl seama că po a- 
cdastă calo se asigură valorificarea 
judicioasă a forțelor pentru transpu
nerea In viață a tuturor măsurilor 
șl hoiărlrllor partidului șl stalului 
nostru.

In activitatea lor, organizațiile de 
partid din uzină s-au concentrat a- 
tiupru acelor măsuri car® să înles
nească participarea activă a comu
niștilor șl a celorlalți italurințl la 
elaborarea holflrirLlor și la îndepli
nirea lor. Aș remarca, In acest caz, 
faptul că unolo măsuri preconizate au 
fost dezbătute in adunările generale 
deschise ale organizațiilor de partid, 
In adunările grupelor sindicate, ceea 
ce a făcut ca hotărlrlle noastre ită 
albă la bază, efectiv, consultarea 

•lor. A$a a fost ca- 
’ geciorulul II al 

Arad se punea 
tn-

sec- 
acesicla, 

el cu noi utilate. Or- 
.........b de partid, Im-

in fața colectivului nostru de mun
că. Dacă comitetul de partid uzinal 
a utilizat larg practica consultării cd- 
lor ce muncesc, acesta nu a reușit 
totuși ®ă imprime un asemenea sili 
de muncă și organizațiilor ce-i nlrit 
subordonate. Nefolosind metoda con
sultării muncitorilor asupra modulul 
de rezolvare a sarcinlior, unele ofr 
ganlzațli de partid din cadrul Între
prinderii noastre se lipsesc de unul 
din cele mai durabile suporturi pen
tru conturarea ț! .aplicarea uncrr mă
suri politice judicioase, In funcție de 
cerințele concreta ale fiecărei secții 
81 loc de muncă.

Organizația uzinală de partid vn . 
depune In continuare eforturi pentrțj.fe y 
promovarea largă a democrației ro-” / 
clallEte, va milita în același timp 
pentru sporirea competenței fiecărui 
om ol muncii în rezolvarea sarcini
lor, pentru' creșterea nivelului de 
pregătire profesională țl politică n. 
tuturor salnriațllor din uzină, nivel 
care să Ie permită să-țl exercite pe 
larg, In cunoștință do cauză, atribu
țiile ce Ic revin în dubla calitate pd 
care o eu, do proprietari al mijloa
celor de producție și producători ai 
bunurilor materiale.

La noi in Întreprindere majorita
tea salariațllor slnt femei, fnpt ce nu 
Împiedică deloc obținerea unor re
zultate bune țl chiar foarte bune. 
Spre ilustrare, aș vrea să arăt că la 
r.ol coeficientul de schimb in prime
le țașe luni alo acestui an a fost de 
2,6, in timp ca la alte mari întreprin
deri arădene, cum slnt, de pilda, u- 
zlna de vagoane șl uzina de strun
guri, unde ponderea mare o dețin 
bărbații — fi rog pe ncajiln să nu 
80 supere — coeficientul de schimb 
este de 1,84, respectiv 1,0. Dar cu 
toate ca femeile țl-nu dovedit în re
petate rinduri capacitatea de muncă 
țl organizatorică, aptitudinile in con
ducerea țl gospodărirea bunurilor În
credințate de stat, atlt la no! tn uzi
nă, ca, ds altfel, și in nlle inH— 

’derl, se i-------------------- - --------
partea unora In promovarea femei
lor.

Orientarea dotă de conducerea 
partidului, personal de tovarășul 
Nlcolae Ceauțoscu, de a se promova 
cu curaj femeile in funcțiile de con
ducere, trebuie să se materializeze 
cit mal curlnd. Pe această linie, co
mitetul uzinal de partid va trebui 
să militeze cu mal multă fermitate 
pentru a elimina din gindlrea unor 
coaduc&tori o , anumită optică Înve
chită privind rolul femeii in procesul 
de producție și In societate. Totoda
tă. mal avem mult de făcut In ce 
privește eliminarea acestei concepții 
chiar din mintea unor femei, insu- 
fl.Indu-le Încredere In forțele lor pro
prii, preocuplndu-ne în mod deosebit 
de ridicarea nivelului lor do pregă
tire profesională, ideologică, cultu
rală.

Astăzi, la peste patru ani de la 
Conferința Națională din 1067. prin
cipiul muncii și conducerii colecti
ve in activitatea economică și-a do
vedit in practică eficiența. Transpu
nerea In viață n acestui principiu nu 
s-a impus de la sine, mecanic, ci Jn 
urma unei Intense munci politico-

de Revizie care participă de drept la 
conferință.

Verlticind documentele referitoare 
la alegerea dclcguțîlor. Comisia de 
validare a constatat că norma de re
prezentare — un delegat la 1900 
membri da partid — idabili’.ă de Ple
nara C.C. al P.C.R. din aprllte a.c. 
pentru alegerea delegațllor lu Confe
rința Națională n partidului a fost 
respectată Întocmai, ținlndu-se sea
ma de efectivul partidului existent 
la .30 aprilie 1072 cure era do 2 220 MO 
membri de pnrthL

Delegații la conferință reprezintă 
organizațiile de partid din Industrie, 
construcții, transporturi. Instituții, 
unităț.l socialisto din agricultură, in- 
vățămlnt, știința, cultură, unități mi
litare și din uita domenii șl sectoare 
de activitate.

La conferință tuni prezențl 2 B34 
delegați, lipsesc motivat 11 delagați.

Din totalul delegațllor, după profe
sia do baza, 1 013 sini muncitori, 3M 
țărani, 276 ingineri șl tehnicieni din 
industrie șl agricultură, 34 profesori 
și Învățători, 127 oameni do știință, 
artă și cultură, 3-1 ofițeri ol Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România, lor 07 sini cadre de condu
cere dini cooperația meșteșugărească 
și de consum, ziariști, medici, juriști 
șl siudenți.

AnnlizJnd compoziția delegațllor 
după vechimea in partid, reiese că 
283 slnt membri do partid cu stagiu 
din ilegalitate, 733 au o vechime in 
partid Intre 23 și 23 ani, 659 Intre 
10 și 20 ani, iar 369 plnă la 10 ani. 
Din totalul delegațllor la conferință 
103 au virata plnă ia 30 ani, GT8 intre 
31 și 40 ani, 1211. Intre 41 șl-50 ani, 
414 între 31 șl 00 ani, lor IM pește 
GJ ard. La conferință participă co
muniști cu o Înaltă pregătire profe
sională, cu experiență șl activitate în
delungată în munca de partid, de 
stai și , economică, precum șl un'nu
măr însemnat de tineri comuniști, 
care, alături do cel mal in vlrstă, 
muncesc cu elan șl pasiune pentru 
înfăptuirea politicii partidului nostru.

Din totalul delegațllor, 07,11 la 
sută sh.it români, 8,13 la sută ma
ghiari, 2,44 Ia sută germani, iar 2^2 

■ la sută slnt din riiidul celorlalte na
ționalități conlocuitoare ; compozi
ția delegațllor la conferință corespun
de In Întregime compoziției naționa
le a Partidului Comunist Român.

La conferință participă 547 femei, 
adică 21,49 la gută din totalul dele
gațllor.

Considerăm necesar de a sublinia 
că din totalul * delegațllor 139 poartă 
înaltul litiu de „Erou al Muncii Șo- 
clallste“, 2 266 slnt .decorați cu ordine 
șl medalii ale Republicii Socialiste 
România, iar 23 slot îaureațl al Pre
miului de Stat. De asemenea. 2M din
tre delegați slnt deputați in Marea 
Adunare Națională, tar 1176 în consl-

t

semnificație țl 
ce va rftmbie

e altfel, și in oile intreprtn- 
mnnifeslâ Ir,că rețineri din

(Continuare în pag. a VH-a)

Conferințele extraordinare ale or- 
ganizațlllor județene de partid și con
ferința organizației municipale do 
partid București, care au avut loc în 
a doua parte a lunii iunie a.c.. au 
dezbătut modul In rare s-,au Înde
plinit sarcinile rezultate din hotărirlle 
Conferinței Naționale din decembrie 
1037 si ale Congresului al X-Iea al 
P.C.R. privind parfecțloiiarea con
ducerii și planificării activității eco- 
nomlco-sociale, dezvoltarea democra
ției socialiste, stalemnllăirea localită
ților rurale șl au ales delegați pentru 
Conferința Națională a partidului.

Caracterizate printr-un accentuat 
spirit de lucru, conferințele județene 
mu exprimat adeziunea totală a co
muniștilor. a Întregului popor față de, 
politica internă și externă a partidu
lui, au prilejuit un larg șl aprofun
dat schimb de opinii menit să con-r 
lurezo modalitățile de ridicare la un 
nivel superior a activității In. toate 
compartimentele vieții' sociale, de 
perfecționare a rolului conducător ni 
partidului in societate. Sarcinile con
crete stabilite de conferințele Jude
țene, angajamentele mobilizatoare 
cuprinse in liifiăcăratclo telegrame â- 
dresatc Comitetului Central al. parti
dului. sccrelarulul xlu generai, to
varășul Nicotae CeauȘMCu. slnt 
mărturii grăitoare ale dorinței fier
binți a comuniștilor, a tuturor oame
nilor' muncii din Întreaga țară de a 
munci’ mal bine, 'mal eficient țieniru 
a accelera mal muît ritmul de con
struire a societății socialiste multlla- 
teraT dezvoltate’In patria noMirăv

Pe baza Iloîărlrli Plenarei C.C. al 
P.C.R. din aprilie a.c.. Conferinta 
Națională a Partidului Comunist Ro
mânește constituită din 2 545 delegați, 
din care 2 220 nleși in conferințele 
extraordinare ale organizațiilor lude- 
țene de partid, tar 325 slnt membri șl 
membri suploanțî al Comitetului 
Central sl membrii Comisiei Centrale

In aceste clipa trăiesc emoții pu
ternice datorită faptului că ml s-a 
acordat Înalta cinste. de a participa 
la Conferința Națională a partidu
lui. eveniment cu 
importanță deosebite,

largă a salarlatlior. 
zul cind în cadrul 
Uzinei textile din 
problema realizării unei mari 
vestiți! privind modernizarea 
țlei țesâtorie, dezvoltarea i 
Înzestrarea 
gazul ?i organizațiile 
preună cu conducerea lehnico-cdml- 
nirtraUvă a uzinei a consultat masa 
do salariațl, comuniștii asupra mă
surilor preconizate pentru realizarea 
acestei Investiții, fără, pierderi de 
producție, le-a cerut părerea in ce 
formă ar fi mai bine să acționeze. 
Rodul consultării oamenilor a fost 
acela că el au venit.cu propuneri 
valoroase șl s-au angajat totodată 
6ll-țl organizeze In așa fel munca 
incit lucra rea sa fie terminată 
la timp, fără perlurbațli In pro
cesul de producție, for utilajele oă 
atingă din primul moment parametrii 
proiectați.

Totuși, nu putem afirma ca am 
făcut totul In privința antrenării tu
turor oamenilor muncii ia rezolva
rea complexelor problema car® stau
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organlzatorice. In urma unor aseme
nea perfecționări, s-a ajuns ca se
cretarul organizației de partid să 
facă parte din comitetul oamenilor 
muncLL Această măsură are multiple 
implicații pentru activitatea organi
zației de partid, a secretarului aces
teia. Legiferarea prezenței secretaru
lui organizației de partid In comitetul 
oamenilor muncii constituie nu nu
mai o expresie a rolului de condu
cător politic al organizației, ci șl 
o modalitate de o exeicita mal bine 
și mal eficient acest rol, de a ac
ționa direct asupra cadrelor de con
ducere tehnico-admlnlstratlvă, In 
vederea Îmbunătățirii continue a ac
tivității lor.

Tocmal pornind de la astfel de 
considerente, nu mal este suficient 
doar ca secretarul să vegheze ca de
ciziile să albă un conținut politic co
respunzător, să mobilizeze pe alții 
spre a veni cu propuneri, ci, blzuin- 
du-s'j pe Întregul potențial politic,, 
organizatoric al organizației, al nfl 
contribuie pe măsura cuvenită cu 
soluții concrete In adoptarea unor 
hotăriri judicioase șl din punct do 
vedere tehnic șl economic, precum șl 
in aplicarea lor cu maximă efica
citate.

Consider Insă că organul de partid 
municipal — In cazul nostru — ar 
trebui să sprijine In mal maro mă
sură pe secretarii de partid în ca
litatea de reprezentanți al comu
niștilor In comitetul oamenilor mun-

dl, eyîndu-se în vedere că aceasta 
este o muncă relativ nouă.

în Încheiere, aș dori cu acest prilej 
să mulțumesc din toată Inima con
ducerii superioare de partid, perso
nal tovarășului Nlcolae Ccaușescu, 
pentru Indicațiile deosebit de pre
țioase pe care ni le-a dat cu ocazia 
recentei vizite In județul și muni
cipiul Arad, să asigur po secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolao Ceaușescu, Conferința Na
țională a partidului, că toți oamenii 
muncii din județul Arad slnt ferm 
hotărițl de a face totul pentru apli
carea in viață a măsurilor șl hotărl- 
rilor care vor fi adoptate de Con
ferința Națională a partidului. Vom 
face totul pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
ANGELO M1CULESCU

sW

ol

■
Tovar âgl,

Bucuri ndu-sa do Îndrumarea per
manentă n conducerii de partid șl de 
stat, personal a tovarășului secretar 
general Nlcolae Ceoușescu, agricul
turii i-au fost asigurate condiții pen
tru o dezvoltare rapidă, Intr-o con
cepție modernă, specializată In sub
unitățile sale de producție, diversifi
cată șl complexă in ansamblu.

Continulnd să acordăm o grijă deo
sebită producției de cereale, ia Indi
cația conducerii partidului, s-au luat 
măsuri pentru creșterea suprafețelor 
ocupate de culturile tehnice,. In, vede
rea acoperirii, nevoilor cresclridp silo ■ 
.Industriei', de floarea-soarciul, .sfeclă 
da zahăr șl tutun; șl sini in cură ac
țiuni pentru sporirea producției dc 
in, dnepă, sola și căpiță șl Îmbună
tățirea calității acestora. Acțiuni im
portante s-au Întreprins și In zooteh
nie, aslgurindu-se dezvoltarea efecti
velor și a producției animaliere, atlt 
pe calea dezvoltării producției in uni
tăți gospodărești modernizate, rit șl 
în sistem Industrial. Am Început, tot
odată, să luăm măsuri mal susținuta 
pentru Îmbunătățirea producției da 
furaje, în special a celor de volum, 
precum șl pentru creșterea producției 
de masă verde pe pășuni șif finețe.

Deși rezultatele obținute în ulti
mii ani slnt superioare cailor 'Înregis
trate In perioada anterioară, totuși 
mal ,slnt încă mari rezerve în direc
ția valorificării întregului potențial 
do producție de cnre dispunem.

Agricultura țării noastre pășeș
te susținut pe drumul intensifi
cării producției, bazată po acțiunile 
întreprinse pentru dezvoltarea
mecanizării, creșterea suprafețelor 
irigate, introducerea chimizării com
plexe, Îmbunătățirea valorii biolo
gice a semințelor și animalelor. Co
lahorind îndeaproape cu Ministerul 

■ ■’Ind-istrlel Construcțiilor de Mașini șl 
MSilsteruI Industriei Chimico, lu
crăm, în prezent, la Îmbunătățirea 
{^gramului de dotare n agriculturii 
cu’ mijloace noi și diversifica to. pen- 

, tra creșterea gradului de mccaniza.ro 
șl chimizare, precum $1 a productivi
tății acestor lucrări.

Concomitent cu măsurile tehnice, 
ducem o muncă susținută penlnhîm
bunătățirea activității economico a 
unităților noastre. Așa cum s-n des
prins din raportul prezentat de tova
rășul secretar general Nicolao 
Ceaușcscu, în fermele de stat avem 
încă un consum maro de forță do 
muncă. Va trebui să ajungem ca la 
majoritatea culturilor șl, do aseme
nea, în zootehnie — la porci, păsări, 
taurine și ovine In îngrășat — să 
realizăm mecanizat toate lucrările 
necesare.

Mal slnt încă numeroase unități 
care nu folosesc cu eficiență econo
mică corespunzătoare produsele chi
mice ți, în special, îngrâșămintele, 
administrarea acestora nefilnd cores
punzător coroiată eu fertilitatea na
turală a solului, cu umiditatea aces
tuia șl densitatea necesară produc
ției prevăzute.

în sistemele de irigații. In unele 
unități, proporția culturilor rare dau 
■porul de producție cu valoarea cea 
mal ridicată la 1 (KM mc apă folosită 
nu este Încă cea mai bună. Șl ase
menea factori de producția, folosiți 
Încă Insuficient, glnt numeroși.

In aceste condiții, nivelul cheltu
ielilor materialo este încă ridicat, 
exlstind, In condițiile Înlăturării a- 
cestor deficiențe, rezerve importante 
ds reducere n cheltuielilor, de creș
tere ■ rentabilității producției agri
cole.

O altă sursă de creștere a produc
ției, pe care sin tem hotărițl s-o pu
nem mal bine în valoare, o consti- 

»ț> tufe folosirea integrală a spațiilor de 
ndăposllre și producție pentru ani
male și a utilajelor mecanice, atlt în 
unitățile de stat, cit șl la cooperati
vele agricole. Totodată, vom lua, In 
continuare, măsuri pentru utilizarea 
mal rațională a investițiilor alocate, 
pentru dezvoltarea acelor activități 
caro asigură eficiență maximă.

Pentru Îmbunătățirea activității In 
agriculturii, industria alimentară șl 
ape, pe baza sarcinilor Conferinței 
Naționale din decembrie 19S7 și a 
Directivelor Congresului al X-lea,

conducerea partidului a luat o se
rie de măsuri deosebit do importan
te. Au fost Îmbunătățite organizarea, 
planificarea șl conducerea acestui 
sector, prin reorganizarea întreprin
derilor do mecanizare a agriculturii, 
organizarea consiliilor lntcrcoopera- 
tiffte. dezvoltarea cooperării intre În
treprinderile agricole de stat șl 
cooperativele agricole de producție, 
îmbunătățirea organizării mundl și 
n producției In cooperativele agrico
le, majorarea pensiilor cooperatori
lor și prin oile măsuri zoclele. De 
asemenea, s-au Întocmit șl alnt în 
curs de realizare programul național 
cu privire Ia gospodărirea rațională 
a resurselor de apă, extinderea lu
crărilor de irigații, Îndiguiri, desecări 
șl de combatere a eroziunii solului 
șl cel do dezvoltare a zootehniei și 
creștere a producției animaliere.

O Importanță deosebita in Îmbună
tățirea muncii de zl cu zl In unită
țile agricole a avut-o introducerea, la 
Indicația conducerii partidului, a to
varășului secretar general Nicolao 
Ccaușescu .personal, a sistemului de 
organizare șl retribuire a muncii In 
acord global. Aceasta măsură n dus 
la ridicarea sensibilă a calității lu
crărilor, la creșterea răspunderii șl 
a cointeresării, atlt In sectorul coope
ratist, dt șl In cel de stat. Gene
ralizarea șl perfecționarea ei, in 
continuare, va conduce la antrenarea 
largă la munca timpului a tuturor co
lor ce lucrează In agricultură, la o 
activitate susținută, retribuită direct 
după rezultatele mundl depuse.

. în vederea dezvoltării. Psagrtftalturil 
•vom racorda o mai mare atenție, aeti- 
-’sTEșă" ss?

dele de muncă, întreaga sa activi
tate, pentru ca In cadrul Frontului 
Unității Socialisto, Împreună cu ce
lelalte organizații de masă și ob
ștești, să-și aducă pe viitor o con
tribuție mult sporită Ia transpune
rea In viață a programului Partidu
lui Comunist Român de edificare • 
sodelățll socialiste multilateral dez
voltate In scumpa noastră patria 
Republica Sotiailata România.

nuia pentra dezvoltarea actlvitătiî 
laboratoarelor județene, pentru asi
gurarea, cu ajutorul acestora, a fo
losirii eficiente a îngrășămintelor 
chimice și semințelor, aplicării rațio
nale a udărilor și tratamentelor 
sanitar- veterinare.

O problemă deosebit de importan
tă, pusă In dezbaterea Conferinței 
Naționale a partidului, o reprezintă 
mal buna gospodărire a fondului 
funciar, a pĂmlntuluL, în codrul unul 
program complex de sistematizare a 
teritoriului țării, Ața cum s-a ară
tat In raportul prezentat do tovară
șul secretar general Nlcolae 
Ceaușeșcu, trebuie să sa asigure, 
în primul rind,' o folosire cit mai 
economică a tuturor suprafețelor, 
dind prioritate folosinței agricole. 
Astăzi, clnd are loc o dezvoltare 
atlt do rapidă a tuturor activităților 
din economie, clnd se Iau măsuri 
hotărltoare pentru ■ perioade lungi 
de timp, repartizarea rațională a te
ritoriului Intra ogriculturâ, silvicul
tură, industrie fi; zonele de locuit 
reprezintă o acțiune de deosebita 
importanță, in care agricultura tre
buie să joace un rol mult mai ac
tiv, de apărare a terenurilor agri
cole, do Îmbunătățire a categoriilor 
de folosință. în prezent, exami
năm cu ministerele modul do re
zolvare a amplasamentelor de inves
tiții. peniru n ocupa dt mai puțin 
teren și do folosință dt mal infe
rioară.

Cum ae știe, recoltatul culturilor de 
vară se apropie c_ ’
obținute pli 
agricole -

județene de'partid — ne permit să 
raportam Conferinței Naționale u 
partidului că la afirșltul campaniei 
de vnră vom siringa o producție de 
cerenle păioase superioară celei rea
lizate In anul trecut ; dc asemenea, 
culturile de toamnă se anunță, plnă 
In prezent, bune, ceea ca vn permite 
agriculturii să-și aducă o contribuție 
activă la Îndeplinirea ui depășirea 
planului economic al țârii po a- 
cest an.

Răspunzînd indicațiilor coaduccril 
partidului, lucrătorii din agricultură 
șl Industria alimentara bu examinat 
șl găsit, plnă In prezent, resurse car..' 
vor asigura, In 1973, o producție 
globală agricolă mal mare cu peste 
1 miliard față de prevederi șl 
un plus de proiducție globală indus
trială de 239 milioane leL Da ase
menea, in toate unitățile noastre, ----------------- pojitm 
_ „__ ie creștere1 a
producției agricole, astfel incit să

treaga atenție a cercetătorilor din 
domeniul cercetării social-polltice. 
De aceea aș propune să fie grăbită 
lucrarea do sinteză cu privire la 
„Rezolvarea problemei naționale In 
România* po care o elaborează A- 
cademla de ștLtnțe sociale și politice, 
Institutul de științe politice șl do 
studiere a problemei naționale. A- 
sesnenen Investigații vor contribui 
nu numai la popularizarea experien

ței bogate și o contribuției origi
nale a P.C.R. Jn acest important do
meniu, ci, totodată, la găsirea de noi 
soluții cerute de viață, de progre
sul societății noastre.

In ’ Încheiere, aș dori să asigur 
conferința, pe dv., mult stimate to
varășe Nlcolae Ccaușescu, că șl 
Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate germană Lșl va perfec
ționa In permanență stilul șl meto-

ropie de sflrșlt Rezultatele
InĂ In prezent de unitățile 

„„____ — sub conducerea și cu
sprijinul neprecupețit al comitetelor

Stimați tovarăși,

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DAVID

cestul obiectiv, propun ca lndusrtrta 
noastră constructoare de mașini, de Ia 
care agricultura a primit și primește 
un mare sprijin, tta asimileze de ur
gență utllaje-.corespunzătoare de ni
velare cu care să fim dotați.' De ase
menea, propun introducerea și răs- 
pindlrea in cultură a unor soluri de 
griu ce se pretează la condițiile de 
irigare din zona noastră, Întrunit 
soiurile de care dispunem alnt mal 
puțin corespunzătoare.

întreprinderea noastră este o veche 
șl mare producătoare de semințe din 
județ. Producem anual În jur de 
6 (KM tone semințe diferite pentru 
cerenle, plante tehnice șl plante fu
rajere, pe care, In prezent, le livrăm' 
în stare brută Întreprinderilor A- 
grosem.

Propunem ca Întreprinderile msrl 
producătoare do semințe să fie do
tate cu Instalații complete de conai- 
țlonare și tratare a acestora, inr se
mințele să le livrăm direct bene? 
ficiorilor noștri, ambalate, cu emble
ma fermei producătoare ; In felul 
acesta vom întări șl moi mult răs
punderea asupra calității semințelor 
ce 1© producem.

Am mandatpl da a asigura con-, 
ferința, conducerea truperioară da 
partid, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general, că lucra
torii întreprinderii noastre sini ferm 
hotărițl de a nu precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea prevederi^ 
lor actualului cincinal in 4 ani șl Ju-- 
mălaie, câ vor acționa cu toată con
secvența pentru transpunerea în 
viață a hotaririlor elaborate de pre
zenta Conferință Națională, convinși 
fiind că astfel- ne aducem modesta 
noastră contribuție, alături de In-- 
tregul popor, la ridicarea rmțlund 
româna pe trepte tot mai Înalte de 
progres șl civilizație,

exploatării raționale a suprafețelor 
amenajate pentru Irigat, folosirii ju
dicioase a tractoarelor șl mașinilor 
agricole, extinderii culturilor dubiți, 
wețtorii continue a eficienței eco
nomice.
■ Analizlnd posibilitățile ce le avem 
în această privință, conferința ex
traordinară a organizației do partid 
din Întreprinderea noastră a holărit 
dublarea angajamentelor luata ini
țial in cinstea Conferinței Naționala 
și a celei de-a XXV-a aniversări a 
republicii. Ne-am angajat să obți
nem in acest an pesto plan 700 tone 
griu, 300 tone floarea-soarciul, 500 
tone porumb pentru sămlnțfi, 
tone carne șl să depășim bcnefii

450
. v _______ Ici ilo

planificate cu peste un milion leL
Rezultatele obținute pe primul se

mestru al acestui an ne dau garanția 
Îndeplinirii și depășirii angajamen
telor noastre. Astfel, la cultura griu
lui in condiții de neirlgare am ob
ținut o producție medie de 3 MO kg 
la hectar, am livrat statului în plus 
peste 200 tone came și nm depășit 
veniturile planificate cu 3,3 milioa
ne lei, reduclnd în același timp In- 
tr-o măsură substanțială cheltuie
lile de producție. întreprinderea 
noastră ara irigată încă In acest an 
o suprafață do 6 IOT ho, urmi nd cn, 
In primăvara anului viitor, Întreaga 
suprafață arabilă a Întreprinderii, 
de 8 700 ha, să fie amenajată pen
tru irigat

Legat de exploatarea rațională a 
acestor sisteme, precum și pentra a- 
pllcnrea prețioaselor indicații date de 
tovarășul Nlcolae Ceauș,eseu cu oca
zia vizite! do lucru In unitățile agri
cole. din județul Constanța, slntem 
hotflrițt ca pa toate suprafețele ce se 
pretează să trecem de La irigația prin 
aspersions la irigația pe brazdă, sis
tem care, In condițiile noastre, este 
moi eficient în scopul realizării a-

vltățll gospodăriilor populației, care 
nu posibilități mari de a contribui la 
formarea fondului central, cu canti
tăți substanțial sporite de produse 
animaliere.

Ca șl In celelalte ramuri de pro
ducție alo economiei, centralele agro- 
nlimentore desfășoară o activitate da

sta 
astfel 
bune 

_............. ,t>>. „ " i cu
cea de industrializare superioară a 
acesteia. Totodată, vom lua măsuri 
ca activitatea do cercetare să fio le
gată direct de activitatea centralelor.

Va trebui, de asemenea, să dăm o 
atenție mal marc Îmbunătățirii acti
vității industriei alimentare, să asi
gurăm valorificarea superioară a ma
terial prime agricole, lntr-o gamă 
mai largă, diversificată șl In condiții 
de calitate superioară.

Realizarea orientărilor șl sarcinilor 
stabilite de conducerea partidului In 
domeniul agricol necesită ridicarea 
calitativă a activității do conducere 
a acestui sector, prin ’introducerea 
metodelor moderne da studii șl ana
liza matematice, In mod deosebit 
pentru 
optime 
mari de favorabllltato a producției 
agricole, pentru optimizarea ampla
sării șl dimensionării Investițiilor, 
corelarea infare dotare șl utilizarea 
economică a mijloacelor de produc
ție.

în vederea ridicării nivelului teh
nic ol. activității unităților dor pro
ducție, vom lua măsuri mal susți- 

pa a■ j

ducțle ale economiei, centralele agro- 
alimcntare desfășoară o activitate da 
producție șl economică deosebit da 
importantă. In atenția noastră 
perfecționarea sa continuă, 
ca să găsim forme șl mai 
de îmbinăre a producției agricole 
cea de industrializare superlonrJ

^oa-

menea, in toate unitățile 
există o preocupare susțim 
a găsi posibilități noi de 
producției agricol-. <1___
putem ajunge, la sfirțltul anului 1675, 
la o producție globală agricolă do 
130—130 miliarde. Aceasta vn per
mite agriculturii să-șl aducă un 
aport suplimentar de 10—13 mi
liarde lei.

In Încheiere, vreau nă-ml exprim 
totala adeziune față de raportul pre
zentat de tovarășul secrerar general 
Nlcolae Ccaușescu, acordul deplin cu 
documentele dezbătute de Conferința 
Națională și să asigur că, alături de 
toți lucrătorii din agricultură, vom 
urma nenbătut politica partidului, 
ccmșllențl că aceasta asigură im trai 
bun șl fericirea Întregului ,t nostru 
popor. . a

.®>'a ' tai

Dinamismul, 
nou. spiritul

■ea reprezentanților lor

nostru pentru

secretar general, la Ple- 
msilluiu! oamenilor muncii

asigurarea unei structuri 
a culturilor, pe zone

ărintcnscă, pen- 
princîplaî cu

eiîVÎSJTflREă TOVARĂȘULUI

Stimați tovarăși,

Exerdllndu-șl rolul de forță poli
tică conducătoare a sodetătil noas
tre,, partidul analizează sistematic 
propria sa experiență, ca ți expe
riența altor țări, noile tendințe ale 
evoluție! econornlco-sociale po plan 
mondial. Iată do ce forumul nos
tru, noi, cu toții, slntem chemați să 
ne spunem cu responsabilitate co
munistă părerea despre activitatea 
desfășurată in ultimii patru ani și 
jumătate. Constatăm — șl aceasta cu 
deosebită satiafacție — că viața, 
succesele remarcabile obținute de 
poporal nostru In toate domeniile 
do activitate confirmă po deplin 
valoarea teoretică șl practică n mă
surilor adoptate de Conferința Na
țională din 1CUT7 șl de Congresul al 
X-lea al P.C.R. ; aceste măsuri și-au 
găsit o amplă, valorificare in creș
terea tumultuoasă a economiei, ști
inței șl culturii românești, in dez
voltarea multilaterală n tuturor ju
dețelor țării, in ridicarea nivelului 
de trai material șl spiritual, a gra
dului de civilizație a fiecărui cetă
țean din România socialista.

Da aceea, Înainte de toate, aș dori 
rt dau o Înaltă apreciere activllățit 
desfășurate In temeiul hotărîrilor 
luate, Întregi! politici Interne șl ex
terne a partidului șl statului nos
tru., la Inițierea șl aplicarea căreia 
dv., mult stimate tovarășe Nlcolae 
Ceaușeacu, aduceți o contribuție ho- 
tăritoare — subliniind totodată n- 
cordul deplin cu conținutul rapor
tului șl nl celorlalte documente alo 
conferinței.

In continuare, cu permisiunea dv., 
aș dori să mă refer la o singură 
problemă, și anume la eforturile 
depu&e do partidul 
ndltîtiren continuă a democrației so
cialiste și, In mod deosebit, la unele 
aspecte actuale ale procesului de 
rezolvare n problemei naționale In 
România.

Este un fapt cunoscut, dar șl re
cunoscut : In România de astăzi, 
democrația socialistă este o reali
tate vie, lor lărgirea șl adlndrca 
el continuă — o condiție Indispen
sabilă pentru Înfăptuirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

EDUARD EISENBURGER
• ■ I ■ » 1 '■ ! ■ •

Crelnd un de an condițiile pentru 
valorificarea superioară a energiilor 
creatoare nie poporului, a tuturor 
rezervelor ‘umane ple societății prin 
participarea conștientă șl mereu 
mai largă, mal activă a maselor la 
conducerea șl rezolvarea probleme
lor de interes: obștesc, lntrcținlnd un 
dialog permanent cu întregul popor, 
partidul s-a străduit să găsească șl 
să dezvolte totodată șl noi formo 
organizatorice, care garantează pu
nerea In valoare tot mai largă a 
opiniei tuturor oamenilor mundl, 
fără deosebire do naționalitate.

Din asemenea considerente au 
fost create in această perioadă comi
tetele și consiliile oamenilor mundl 
din întreprinderi șl instituții, au tost 
Instltuționalizate adunările generale 
ale oamenilor mundl, s-a introdus 
principiul muncii colective la toate 
eșaloanele, dezbaterea publică de 
către oamenii mundl a celor mal 
Importante legi și hotăriri. A luat 
ființă Frontul Unității Socialiste — 
cadrul organizatoric șl Instituțional 
care înmănunchează toate forțele 
politice și sociale ale țării.

După cum se știe, la Plenara C.C. 
al P.CJL din 24—25 octombrie 18C6 
a fost hotărită Înființarea consiliilor 
naționalităților conlocuitoare. Crea
ție originală . a Partidului Comunist 
Român, consiliile oamenilor mundl 
do diferite naționalități desfășoară 
in cadrul Frontului Unității Socia
liste, Împreună cu celelalte organi
zații de masă șl obștești, o bogată 
și multilaterală activitate pentru 
explicarea polltidl partidului, pen
tru educarea oamenilor mundl b- 
parținînd diferitelor naționalități In 
spiritul frăției șl prieteniei cu po
porul român, ni internaționalismu
lui hodallst, nl ideologiei marxiste, 
Bflrmîndu-se drept un sprijin de 
nădejde al organelor do partid șl do 
stat In examinarea șl rezolvarea 
problemnlor specifice ale populației 
respective, în concordanță cu inte
resele generale ale societății, cit ?! 
ale cetățenllbr din rindul acestor 
naționalități.

Cred că. nu este momentul șl nici 
locul să dau exemple din activita
tea lor concretă sau cu privire Ifi e- 
forturilc susținute pe care 1c face 
statul socialist pentru asigurarea în- 
vățămlntulul general în limba ma
ternă, pentru dezvoltarea și înflori
rea creației literare, științifice; a 
culturii naționalităților conlocuitoa
re, promotarea reprezentanților lor 
în munci de răspundere, atlt pe li
nie de partid, cit șl în administrația 
de stat.

în schimb, aș vrea să remarc că 
existența șl activitatea de plnă acum 
a acestor organisme dovedește câ ele 
slnt o expresie concretă n continue! 
adlnciri a democrației noastre so
cialiste ; constituie In fapt lărgirea 
cadrului de manifestare a drepturi
lor și libertăților politice și cetățe
nești ; ele prilejuiesc o nouă ul pu
ternică afirmare a unității șl frăției 
dintre poporul român și naționalită
țile conlocuitoare, rofieclă In mod 
fidel stadiul înalt la care au fost 
ridicate relațiile naționale în Româ
nia, conținutul calitativ nou a! aces
tor raporturi.

Aceste aprecieri se cer Irută nea
părat completate cu o idee deose
bit de valoroasă, expusă de dv., 
tovarășe 
nara Coi 
de naționalitate germană din 10 fe
bruarie 1071 : „Dezvoltarea continuă 
șl perfecționarea democrației noas
tre socialiste, participarea tot mal 
activă a tuturor categoriilor de ce
tățeni In conducerea societății vor 
contribui, de asemenea, la crearea 
condițiilor ca toți să simtă că nu 
există nici o deosebire, că într-ndo- 
văr societatea noastră socialista a- 
slgură participarea In fapt a In:re- 
gulul popor la făurirea propriilor 
sale destine,“a viitorului său fericit 
Aceasta Înseamnă rezolvarea cu a- 
devărnt marxlst-leninlsta a proble
mei naționale*.

Egalitatea deplină — economică, 
politică șl socială — a tuturor cetă
țenilor, fără deosebire de naționali
tate, constituie astăzi o realitate a 
României socialiste. Dinamismul, 
receptivitatea față de nou, spiritul 
creator — proprii Întregii activități 
a partidului nostru — fac ca și pro
blema națională aă fie privita in 
contextul perfecționării permanente 
a Întregului organism social. deci 
nu ca un concept politic Închis, cu 
soluții date o dotă pentra totdeauna, 
cl ca un proces in cursul căruia ti
par mereu noi aspecte șl fenomene, 
împunlnd o rezolvare originală fn 
funcție dc condițiile și cerințele spe
cifice etapei date.

ȚLn să subliniez atenția deosebită 
care a fost acordata In acest sena do 
Congresele IX și X aspectelor teq-. 
rellce și practice ale problemei na
ționale, ca și faptul ca nciuaia con
ferință vn adopta b rezoluție in pro
blemele noțiunii și ale naționalități
lor conlocuitoare.

Fărindu-mă ecoul oamenilor mun
cii de naționalitate germana, aș dori 
să mulțumesc șl do la aceasta Înaltă 
tribună pentra grija pâr 
tru modul deschis șl p 
care partidul tratează și soluționea
ză problemele specifice ale acestei 
populații ; pentru faptul că astăzi 
toți fiii țării — deosebire de
naționalitate — dispun de posibili
tăți egale pentru afirmarea multila
terală a personalității, pentra apli
carea consecventa șl creatoare a cu
noscutei teze programatice leniniste, 
care sublinia că „există o singură 
cale de rezolvare a problemei na
ționale...- șl această cale este demn- 
crntlsmul consecvent0.

Rezultatele unei asemenea politici 
naționale slnt evidente, reprezintă 
o mare victorie politică a partidu
lui nostru, cu care pe drept cuvint 
ne mlndrim. Ee se exprimă în- li
deri un ea Înflăcărată a tuturor oa- 
menLlor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, la politica internă și 
externă a partidului, In sprijinul ac
tiv po care 11 dau Inlăptuiril aces
teia, In frăția și unitatea de nez- 
drancinnt dintre poporal român ci 
naționalitățile conlocuitoare, care ac
ționează cn un puternic izvor al for
ței .țl trăinicie! orindulril socialiste.

Slnt do părere că toate aceste 
aspecte — parte Integrantă a proce
sului continuu de perfecționare șl a- 
dlncîre a democrației noastre coda* 

necesită și pa viitor

Vă rog sfi-ml permiteți oă exprim 
deplina mea aprobare față de ra
portul prezentai conferinței da 
tovarășul Nicolao Ceaușescu. docu
ment Important pentru perfecțio
narea In continuare a conducerii vie
ții economice, a Întregii opere de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în țara noastră, 
în același timp, exprim, in numele 
comuniștilor și ol celorlalți oameni 
al muncii din întreprinderea agrico
lă de stat Urieascn, județul Brăila, 
sincera recunoștință pentru sprijinul 
permanent șl multilateral, pentru a- 
tențln deosebita po care conducerea 
partidului și statului nostru o acordă 
agriculturii.

în bilanțul bogat al înfăptuirii sar
cinilor trasate de Conferința Națio
nală șl Congresul al X-lea al parti
dului se Înscriu șl prefacerile înnoi
toare ce ou ostii Ioc In agricultura 
patriei noastre pe linia dezvoltării 
bazei tehnlco-matcrlale, a perfecțio
nării planificării, organizării și con
ducerii. în aceasta perioadă, s-au 
elaborat șl au început să se traducă 
în viață cele doua mari programe 
naționale, da extindere a Irigațiilor 
șl dezvoltare a zootehniei, precum 
șl alta măsuri Inițiate de conducerea 
Mme.-toera <te partid șl de stat 5

Agricultura, județului Brăila B-a 
bucurab:dln-plin de sprijinul! parji- 
dlilui și statului nostru. Clnd-spun 
aceasta, am in vedere faptul că In 
ultimii 5 ani s-au alocat fonduri In 
valoare do peste 3,4 miliarde Iei, 
Investiții ce au transformat aceasta 
parte a Bărăganului Inlr-un vast 
șantier.

Harta economică a județului s-a 
Îmbogățit an de an cu noi obiective 
in agricultură, ponderea acestora de- 
ținind-o lucrările de irigații, care, 
plnă In anul 1975, vor scoate de sub 
influența secetei 43 la suta din su
prafața arabilă a județului.

Ca răspuns la eforturile făcute de
otat pentru dezvoltarea șl moderni
zarea agriculturii, oamenii muncii do 
pe ogoarele județului nostru, mun
cind cii olan șl abnegație, sub con
ducerea comitetului județean de 
partid, nu obținut rezultate din ce 
in ce mal buna, ceea ce n făcut ca 
In ultimii 3 ani județul Brăila să o- 
cupo locuri fruntașe In agricultura 
țării.

Alături de celelalte unități agrico
le alo. județului, colectivul Întreprin
derii noastre s-n preocupat In per
manență de realizarea unor produc
ții sporite șl do creșterea eficienței 
economice. Astfel, producțiile medii 
la hectar realizate In ultimii 5 ani, 
în condiții de nelrigurc, au fost 
dc peste 3 2OT kg la griu, 2 3M kg 
la tloarca-soarelul, 4 800 kg In po
rumb, Iar producția do carne de porc 
n crescut cu M'O tone In anul trecut 
la același efectiv dc animale matcă, 
comparativ cu anul 1&37. în aceasta 
perioadă, veniturile Întreprinderii bu 
crescut cu 1 (MO lei la hectar, ceea ce 
a permis să dublăm beneficiile reali
zata In 1971, comparativ cu anul lSffî.

în perioada ce a trecut de la Con
ferința Națională, au crescut forța șl 
rolul organizației noastre de partid ; 
mal bine de jumătate din numărul 
salariațllor pcrmanențl slnt membri 
ni partidului. Acțlonind cu fermita
te pentru traducerea In viață a 
hotârlrllor Conferinței Naționale, ale 
celui do-al X-len Congres șl ale 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie: 1071, organizația do partid 
B-a preocupat șl se preocupă In 
permanență de ridicarea nivelu
lui politic și profesional al tuturor 
salarlnțllor. Dispunem In prezent 
de cadre tehnice eu studii supe
rioare șl medii bine pregătite, da 
muncitori calificați cu vechime la 
tocul de muncă cure, sub conduce
rea organizației noastre de partid, 
contribute hotărlt la dezvoltarea 
producției la hectar ți po cap de 
animal, la ridicarea eficienței acllvl- 

"> tații noastre productive.

Stimați tovarăși,

Ultimele măsuri luate de condu
cerea partidului, privind redlmensio- 
naren' fermelor și Întreprinderilor e- 
gricole de otat, pe baza consultării 
largi a oamenilor ce lucrează direct 
In producție, creează posibilitatea 
participării noastre efective acolo 
unde se hotărăște soarta . producției 
și ne dă posibilitatea aă cuprindem 
mnl bine problemele, aslgurind o 
conducere concretă ți operativă a 
fermelor.

Conșllențl de faptul că ceea ce 
am obținut plnă tn prezent repre
zintă o bază de plecare pentra ceea 
ce trebuie să realizăm în viitor, 
țlnind cont de prețioasele indicații 
cn se desprind din raportai prezen
tat conferinței de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, de a realiza in cadrul 
unităților agricole de stat producții 
mari șl eficiente, la. nivelul țărilor 
cu agricultură dezvoltată, slntem 
hotărițl să valorificăm pe deplin re
zervele de care dispunem po linte

mccaniza.ro
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Stimați tovarăși, delegați șl Invitați, 
dragi tovarășe delegate șl invitate,

Este deosebit de plăcut pentru 
mine să pol aduce in fața conferin
ței clleva din preocupările șl glodu
rile femeilor din Teleorman și să În
curc, In numele lor, să exprim unele 
păreri, in dorința de a contribui 
după puterea noastră la acest vast 
și impresionant proces de perfecțio
nare a Întregii vieți economice șl 
sociale, conceput magistral, cu rigoa
re științifică, de Partidul Comunist 
Român. de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, șl Înfăp
tuit cu hotflrire șl pasiune revoluțio
nară de efltro Întregul popor! A de
venit astăzi axiomatică afirmația că 
socialismul a repus femela In drep
turile el depline, l-a definit cu pre
cizie locul Inire creatorii buriurllor
turtle el depline, i-a defi 
cizie locul inire creatorii 
materiale șl spirituale, i-a dat pu
tința să-și consacre întreaga capaci
tate, rațiunea și sensibilitatea în fo
losul înflorii continue a României.

Nu cere mult efort să răsfoim car
tea istoriei pentru a arăta câ plnă a- 
cum 23 do ani 75—84) la sută din fe
meile teleormflnene nu atinseseră cu 
degețele lor nici măcar o carte In
tr-o viață trudnică de roabe, vreme 
de -10—30 de ani citi le erau dațl să 
trăiască. Nu este, de asemenea, un 
secret pentru nimeni că peste 03 In 
sută din ele scormoneau pămintul 
boieresc pentru a hrăni, cu pline 
amară, uneori cite opl-nouă guri. 
Șl dacă pămintul ar putea să strige, 
ar naște din trecut o simfonie n des
tinului tragic, simbolic pentru un 
neam de temei sărace in țară bogată.

Nu este, desigur, plăcut să vorbești 
de lacrimi la un astfel de eveni
ment, dar din acest Izvor s-au 
născut bucuriile, din el vina spre noi 
îndemnul de a șterge cutele adinei 
de pe obraz, statul de a urma cu în
credere fermă, neabătut, politica ști
ințifică a partidului. Și cum șă.,pu 
trălmrsupremc s
eelUj,noastre, In .jjț^aanoaxJrflj;jA-go- B 
cȘetatea noastră,slnlffliHllBl AyjjgăJinrJ 
de la nașterea republicii, s-a revăr
sat allta lumină 7 !

Slntem, firește, mîndre să rapor
tăm că in Județul nostru temelia 
dau patriei, animi, 18 milioane mp 
țesături de bumbac, că nial bina do

GO la sută din educatorii șl ocrotito
ri! sănătății slnt femei, câ 1541000 
membre cooperatoare produc însem
nate cantități de cereale ș: produse 
animaliere, că spiritul lor gospodă
resc se convertește In peste 400 mi
lioane iei, cit Înseamnă oboiul fe
minin 1a înfrumusețarea satelor șl 
orașelor In Intervalul dintre cele 
două Conferințe Naționale alo parti- 
duluL Ne-am adunat azi laolaltă pen
tru □ analiza cn am realizat din liutft- 
rlrlle precedente, ce contur vom da 
României prin ce vom holări acum.

Prin realizarea unor Investiții de 
circa 11 miliarde In actualul cind- 
rtal, In Teleorman, alături de mese
ria do țesătoare, operatoare chlmls- 
tă, aulomattată, vor apărea noi profe
sii pentru care femeile slnt apte șl 
dornice să te Însușească. In această 
Imagine a Județului se includ și pre
ocupările concrete ale comitetelor 
și comisiilor dc femei In domeniul e- 
cortomic, politic șl soctol-cullura!.

După cum se .știe, Hoiărirea Comi
tetului Executiv ni C.C. al P.C.R. a 
indicat măsuri concrete privind În
tărirea rolului conducător al parti
dului In rlndurile mișcării femeilor, 
a stabilit răspunderile ce revin con
siliilor populare, organelor agricole, 
sanitaro șl școlare pentru educarea șl 
asigurarea participării femeilor la 
Întreaga viață economică și socială, 
la conducerea treburilor obștești. 
S-au făcut pași Importanți în aceas
tă privință, dar, după părerea noas
tră, insuficient! pentru a spori con
tinuu rolul femeii In societatea noas
tră. Spre exemplu. In îudețul Te- 
leormnn numni circa 700 femei În
deplinesc munci de anumită răspun
dere, de la șef de ocliipn In C.A.P. 
sau șef de serviciu la inginer șef in 
industrie sau ta director ori președin
te de cooperativă. S-nr putea spune 
că e o problemă strict locală Fără 
îndoială că nu putem neglija mlnn- 
Burile noastre, nle comitetelor șl co
misiilor dc femei, ale altor factori 
de răspundere in ceea ce privește 
preocuparea pentru educarea șl for
marea femeilor, dar slnt șl cauze 
care țin de alte competențe.

Pornind de ta certitudinea că In 
concepția partidului nostru promova
rea femeilor nu este o chestiune de 
conjunctură, ci una de fond, o ce
rință obiectivă ca femela să-sl va
lorifice deplin depozJtal de glndlre, 
nu nunta! forța fizică, cred că r.e- 
aiunjurilc țin și de modul cum ®e 
recruicsazfi și ®e pregătesc viitoarele 
cadre.

Pentru funcții pe, linie de partid, 
'do stat șl obștești slnt solicitate prea 
puține femei. SI, desigur, procedura 
de a le promova numai de dragul dc 
a pune In funcții da conducere fe
mei, fără competența necesară, nu 
este conformă normelor socialiste. 
Astfel de improvizații au o viață 
scurta, stat respinse ,dp real(ito|e.^pe 
aceea cred că, țlnlnd seama de cri
teriile promovării fifrneiîotriinjni’jhci 
de'r&punilere; trebuie sâ’ le”? recrutăm 
cu mai mult curaj In formele de pre
gătire. Un exemplu mi se pare deose
bit de elocvent. La conferința pe 
țară a secretarilor comitetelor comu
nale de partid șl a președinților con

sumați tovarăși,

si Ii Hor populare s-a Instituit aproape 
in toate localitățile funcția de vice-, 
președinte care, îndeosebi, se ocupă 
de probleme de gospodărire, ele În
frumusețare, de sarcini pe linie de 
cultură șl lnvățâmint Nu și-ar găsi 
femeile teren de afirmare In aseme
nea funcții, cunoscută fiind 
rlența lor in această direcția 1

Probleme serioase so ridică In a- 
grlcultură. Ln noi (ți cred că ți In 
alte Județe) G0—70 la sută din torța 
de muncă In C.A.P. o constituie fe
meile, Îndeosebi in legumicultura și 
ia complexele avicola, insă se negli
jează, nu rareori, faptul că temelie 
care lucrează aici mal sini In ace
lași timp mame șl gospodine. Deși 
Indicațiile conducerii partidului slnt 
clare, precise, totuși cred că, lncc- 
plnd de la Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție și 
pină In nivel de Județ șl consiliu 
de conducere, preocuparea pentru 
crearea condițiilor de muncă ale to
varășelor cooperatoare nu este la ni
velul dorit și necesar. în Teleor
man funcționează tn prezent numai 
23 grădinițe șl o’ creșă pe lingă 
C.A.P. Creel câ este momentul ca 
obligațiile celor In drept să fie cu
prinse Intr-un text de lege, rezolvln- 
du-se deplin o asemenea cerință 
care, de ce să n-o recunoaștem, de
vine tot mal stringentă.

Copiii, „fondul de aur al națiunii 
noastre socialiste0, cum l-a caracte
rizat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nu pol fi lăsațl, plnă merg la școală, 
fără cadrul organizat de creștere și 
educație, In timp ce părinții sini in 
producție. O rezolvare, in sensul 
propunerii noastre, or avea drept Ur
mare și crearea timpului util ca fe-- 
meile să participe, in mal marc mă
sură, la formele de pregătire profe
sională șl politică. Multe din pro
blemele pregătirii membrelor coope
ratoare revin organelor agricole de 
specialitate. Este drept eă la cursurile 
de înșiruire profesională au fost cu
prinse circa 10 0®0 femei cooperatoa
re ; am organizat șl alte forme dc 
pregătire, prin simpozioane, consfă
tuiri, schimburi de experiență ; nrn 
tipărit șl difuzat materiale, am in
stituit cercuri dc lectură alo femei
lor pe timp de Iarnă pentru studie
rea politicii partidului — dar toate 
acestea nu rezolvă cerințele mari ale 
unei agriculturi In plin proces dc 
modernizare. ‘

lor muncii, hotărirea lor de a asigura., 
creșterea In ritm mal rapid a venitu
lui național.

Acțlonlhd pentru aplicarea legilor 
statului privind îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de muncă ale sa-! 
lariațllor, sindicatele și-au adus 
contribuția Ia reducerea accidentelor 
de muncă șl a Îmbolnăvirilor profe
sionale, la mai buna organizare și ■- 
cordarc a asistenței medicale pentru 
salariațl. Cu toate acestea, trebuie să 
spunem că In domeniul protecției 
muncii, pentru caro statul acordă an 
do an sume tot mai Importante, ,sh 
mai mențin încă serioase neajunsuri. 
Desigur că și sindicatele puteau face 
mai mult In această' direcție, dar este 
necesar aă se Înțeleagă că de secu
ritatea șl protecția muncii — parte 
integrantă a procesului de producția 
— trebuie să se ocupe in aceeași mă
sură, ca șl de Îndeplinirea sarcinilor 
de plan, toți conducătorii de Între
prinderi, centrale Industriale șl mi
nistere.

Sindicatele apreciază eforturile 
deosebite făcute de stat pentru con
strucția de locuințe și edificii sorJal- 
culturale. In același timp, trebuie 
spus că slnt unele consilii populare 
Județene și municipale, Comitetul de 
Stat pentru Economia și Administra
ția • Locală, precum și unele Între
prinderi do construcții caro nu ^dau 
atenția necesară construirii la tin A a 
crețelor, “grădinițelor de copil 'si? că
minelor pentru tineret Ci-L'^'--« 
lipsurile ce sa mal manifest.._
ceste domenii, sindicatele &e ani 
jează să-șl aducă Intreagr ---- ”
ție la întărirea controluîi 
muncitoresc asupra 
In domeniul npi ___
odihnei șl tratamentului oamenilor 
muncii, precum șl la realizarea la 
timp a investițiilor cu caracter so
cial-cultural

Uniunea Generală ■ Sindicatelor 
și-a adus contribuția la elaborarea 
proiectului Codului muncii șl a Legii 
remunerării, supuse spre dezbatere 
Conferinței Naționale. ProiectuL 
noului Cod al muncii, elaborat pe 
baza experienței acumulate in do
meniul construcției socialiste, re
flectă noile raporturi de muncă exis
tente in societatea noastră socialistă, 
reprezintă cadrul legislativ al rela
țiilor de muncă, consacră drepturile 
șl Îndatoririle celor ce ---------
constituie o adevărată 
muncii In Republica

TOVARĂȘULUI
GHEORGHE PETRESCU
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sindicate. îmbunătățiri esențiale s-au 
adus In structura organizatorică șl 
ta compoziția organelor de condu
cere ale sindicatelor, astfel că In pre
zent, In Consiliul Central, la uniuni 
șl la consiliile teritoriale predomină 
muncitorii, tehnicienii și Inginerii, 
oameni al muncii > care lucrează ne
mijlocit in producție.

S-au făcut progrese pa linia parti
cipării sindicalelor, ca reprezentanta 
ale oamenilor muncii, la activitatea 
organelor de conducere colectivă din 
întreprinderi, centrale, ministere, 
precum șl la activitatea guvernului. 
Prezența activă a peste 7 000 munci
tori, tehnicieni .șl ingineri șl a preșe
dinților sindicatelor In comlietele oa
menilor muncii n dczvoliai. caracterul 
demo-cratlc al organelor colective de 
conducere, le-n sporit autoritatea șl 
eficiența.

Inslltuțlonallznrea adunărilor gene
rale nle oamenilor muncii — în acti
vitatea cărora sindicatele au largi o-’ 
tribuțll — constituie o .expresie a îp- 
tărlrU democrației socialiste,' prin ca
re clasa muncitoare, masele de oa
meni al muncii participă la dezbate
rea șl soluționarea problemelor le
gate de Îndeplinirea planurilor do 
producție. Considerăm insă că este 
necesar să go manifeste mal multă 
grijă pentru Întărirea rolului I adună
rilor generale șl față de soluționarea 
operativă n propunerilor șl observa
țiilor critice ale oamenilor muncii.

Ca membri în organele de condu
cere colectivă, de Ia Întreprinderi șl 
plnă Ia nivelul guveruiiliil, conside
răm ■ pe deplin justificate crlțlclte 
făcute in raport In legătură cu nea
junsurile ce mol există In activitatea 
unor ministere șl centrale industriale. 
Se manifestă Încă unele tendințe de 
centralizare excesivă, birocratism, 
formalism, există o Insuficientă pre
ocupare pentru rezolvarea operativă 
a problemelor ridica ie de Întreprin
derile economice aflate In subordine. 
Este Intru totul justificată cerința 
prezentată In raport de a se simpli
fica. sistemul de evidență, de a sa 
Instaura ordine in modul cum se face 
controlul activității Întreprinderilor, 
de a se îmbunătăți activitatea minis
terelor șl Instituțiilor centrale pentru 
cn un număr mal mare de specia
liști să-șl desfășoare pe viitor activi
tatea In Întreprinderi și centrale — 
acolo unde se creează nemijlocit bu
nurile materiale.

Realizările remarcabile obținute de 
oamenii muncii in ultimii ani, pre
cum și succesele importante înregis
trate in Întrecerea entuziastă desfă
șurată în cinstea Conferinței Națio
nale a P.C.1L cuprind — în mod or- 
gantcJiT^j.?!; activitatea desfășurată de 
organele șl organizațiile sindicale. ■ 
Acăastfiiî*entuz!astă lntrecerea'a r scos ■ 
îiî W[dentă■ fhbi șT’Importante'lîoslbl- 
lltățT pentru realizarea cincinalului 
Înainte de termen. Sindicatele vor ac
ționa cu energie pentru dezvoltarea 
șl extinderea metodelor Înaintata de 
muncă, pentru ca experiența colectl-

velor fruntașe să devină un bun al 
colectivelor largi dc oameni al mun-, 
ciî, pentru punerea In valoare a tu-” 
luror rezervelor existente in Între
prinderi.

Apreciem cn fiind pe deplin justi
ficate crltlcile făcute în raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu eu 
privire la lipsurile existente în uti
lizarea capacităților de producție șl a 
forței dc muncă. în generalizarea 
schimbului II și extinderea schimbu
lui IU, nerealizarea unor investiții 
șl atingerea parametrilor proiectați, in 
gospodărirea materialelor .și materii
lor prime, în creșterea productivi
tății muncii, In organizarea pro
ducției și a muncii .șl considerăm că 
ele reflectă. In mod firesc, șl o sea
mă de neajunsuri existente in acti
vitatea sindicatelor. De aceea, orga
nele șl organizațiile sindicalo slnt ho- 
tările să acționeze mal activ pentru 
lichidarea formalismului șl birocra
tismului, care se mai manifestă In 
organizarea producției șl a muncii, 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
asumate In întrecere.

> în contactul nemijlocit pe care 
sindicatele 11 au cu oamenii muncii, 
aceștia și-au exprimat convingerea 
că angajamentele luate pot fi Înde-' 
plinite și chiar depășite tn timpul 
normal do lucru, daca se asigură 
condițiile tehnlco-materlnle corespun
zătoare, aprovizionarea ritmică cu 
materii prime, materiala! șl scule, in
troducerea tehnologiilor modeme de 
fabricație, pregătirea profesională a 
cadrelor necesare. De aici rezultă 
necesitatea cn ministerele, centralele 
industriale șl conducerile Întreprin
derilor să acorde toată atenția rezol
vării acestor problema, consideri n- 
du-se ei Înșiși ca parliclpanțl activi 
la această mare Întrecere.

Față de sarcinile comnlexe ce re
vin oamenilor muncii, sindicatele 
consideră do datoria lor co, prin 
munca politică șl cullural-educatlvă, 
eă acționeze mal activ pentru for
marea unei atitudini Înaintate față 
de muncă șl avutul obștesc, față de> 
lipsuri șl indisciplină, fnță de ma
nifestările de parazitism șl căpătu
ială, față de orice Încălcări a legiip- 
statulul fl regulilor de conviețuire 
socială, contribuind astfel la ridica
rea conștiinței socialiste a tuturor 
oamenilor muncii.

în raport se prezintă pe larg Im
portantele realizări obținute In do
meniul ridicării permanente a nive
lului de trai al celor ce muncesc, al 
întregului popor. Noile măsuri pre
conizate cu privire la creșterea sa
lariului minim In 10'M lei, încă In 
acest an, ridicarea salariului mediu 
pe economie la 1C30 Iei, plnă în a 
doua jumătate a anului 1075, majo
rarea Mn acest an a tuturor catego
riilor de pensii In < medie cu ÎS la 
sută, reflecta grăitor fnplul că’t4n 

■ centrul ’jjblilîidl partidului se raflă 
omul șl nevoite sale, creșterea conti
nuă a bunăstării celor ce muncesc. 
Aceste măsuri, primite cu satisfacție 
de clasa muncitoare, de Întregul po
por, stimulează entuziasmul oamenl-

Actuala Conferință Națională a 
Partidului Comunist Român se , va 
înscrie in istoria partidului șl po
porului nostru cn un eveniment* de o 
deosebită Însemnătate, cu profunde 
semnificații pentru dezvoltarea con
tinuă șl in ritm susținut a României 
socialiste. Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, constituie’ un 
document de o excepțională valoare 
teoretică și practică, un program 
multilateral șl atotcuprinzător, pro
fund marxist-leninist, Izvorlt din in
teresele vitale ale celor ce muncesc, 
ale națiunii noastre socialiste.

Sindicatele, cuprtazlnd tn rlndunle 
lor peste 3 GOT GOT oameni al muncii, 
ișl exprimă acordul deplin cu apre
cierile cuprinse In raport și slnt ho- 
târite să-și aducă Întreaga contribu
ție la infâpiulren 6arc.lnl.lor stabilite, 
cnnsldcrindu-le ca un măreț program 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

După cum s-a arătat șl în raport, 
Comitatul Central al partidului a a- 
nallzat activitatea sindicalelor și a 
stabilit cu claritate rolul, locul șl a- 
trlbuțiile lor in actuala etapă dc dez
voltare socialistă a țării, astfel tndt 
acestea sâ devină un adevărat forum, 
în cure oamenii muncii să-șl poată 
exercita, în mod organizat, dreptu
rile șl îndatoririle do proprietari al 
mijloacelor do producție și principali 
producători ni bunurilor materialo și 
spirituale.

în ultima perioadă, sindicatele au 
Întreprins o seamă’ do măsuri hotă- 
rlte pentru perfecționarea activității 
lor,, pen'ju , Întărirea și dezxojtcntaj 
democrației muncitorești:-., crescut

'.Inlțlnliva 'organelor ș!; 
organizațiilor sindicalo, Îndeosebi- In 
Întreprinderile industriala, s-a per
fecționat activitatea obștească a In
ginerilor și tehnicienilor și s-a dez- 
yoltaț munca politică .șl cultural- 
eduentivă do masă desfășurată

i •y

CEdhd 
In a- 
nnga

ia contrlfiu- 
i controlului obștesc 
upra protecției muncii, 
trovlzlonării populației, 
atamentulul oamenilor 

muncii, precum șl 1 
timp a investițiilor

muncesc, 
cartă ■ a 
Socialistă

Romfinla. Legea remunerării după 
can ti lulea șl calitatea muncii sinteti
zează concluziile reieșite din cxperl-
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Trăirri deplina satisfacție că ta n- 
ceastă conferință vor fi adoptate 
măsuri rare să aducă noi Infuzii do 
bunăstare, de bucurie și mlndrie na
țională, caro să Întărească șl mni pu
ternic unitatea .dintre Partidul Co
munist Român șl întreaga națiune 
— garanția certă că pe acest pănilnt 
drag românesc vor răsări, peste ani, 
trandafirii comunismului, ta sădirea 
și creșterea cărora om dori să contri
buie cit mai; mult șl femeile teleor- 
rnăpene. Vom dedica șl de Acum Îna
inte eforturile noastre Înfăptuirii' 
programului elaborat ele '.pan!<l/,’.n>. Ji 
vîhri' cirrivlngerea că fișa5 ncHndepli-? 3 
nlm înaltele Îndatoriri de mame, do 
cotățeno libere într-o țară liberă șl 
fericită, mereu Înfloritoare, așa cum 
au dorlt-o înaintașii, așa cum o vrem 
pentru noi șl, mal ales, pentru co
piii noștri.

zează concluziile reieșite din experi
mentarea din ultimii ani a sistemu
lui de salarizare, concretizează 
principiile șl formei® remunerării 
muncii, contribuie la perfecționarea 
relațiilor sociale din pntrln noastră. 
Sindicatele consideră de datoria lor 
să participe In continuare efectiv [la 
organizarea dezbaterii acestor legi 
cu masele largi de oameni al mun
cii, la pregătirea lor pentru a fl su
puse spre aprobare Marii Adunări 
Naționale.

Conștiente de importanța hoifirf- 
rilor ee vor fi adoptate de Conferin
ța Națională, sindicatele asigură 
Comitetul „ Central al partidului, pe 
dumneavoastră personal, " ?
tovarășe Nicolae Ceaușescu, eă slinf 
hotfirlle să facă totul pentru n În
deplini atribuțiile mari ce le ret 
In actuala etapă de dezvoltare 
României, pentru Înfăptuirea n 
tuta a politicii latente și externe 
partidului

în cea de-a d©» zo a 
(Urmare din pag. I) 

Gheorghe Tricâ, director gene
ral al Centralei industriale de 
autocamioane și tractoare — 
Brașov, Agurija Alexandrescu, se
cretar al Comitetului municipal de 
partid Bocâu, llie Vordoț, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R.

A doua. parte a ședinței de 
dimineața a fost prezidata de 
tovarășul Ludovic Faxecas, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.CR.

Delegații și invitații au primit cu 
saiisfacție și entuziasm veșlea c& 
pe adresa Conferinței Naționale a 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au sosit, în ziua deschi
derii lucrărilor, peste 600 telegrame 
și scrisori din partea organelor și 
organizațiilor ae pariidj organjza- 
tiilor de masâ și obștești, coîqchve- 
lor de oameni ai muncii din indus
trie ți agricultură, din instituții de 
Invățâmintț știință, cirlfi și culfurib 
unități militare, prin care urează 
succes deplin lucrărilor conferin
ței și Raportează cu mlndrie însem
natele realizări obținute Jn îndepli
nirea planului și a angajamentelor 
luate in cinstea acestui măreț eve
niment.

în continuarea dezbaterilor gene
rale a luat cuvintul tovarășul Ma
nea MSnescu, membru al Comitatu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.CR. în 
numele parlicipanților la Secțiunea 
pentru dezbaterea proiectului legii 
cu privire la dezvoltarea economi- 
co-socială planificată a României, 
vorbitorul a propus Conferinței 
Naționale a partidului ca în frun
tea Consiliului Suprem al Dezvob 
tării Economico-Sociale a României 
sâ fie ales tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român.

Propunerea a fost primită cu căl
dură, cu vie saiisfacție de delegații

ți invitații la conferin|6, fiind puter
nic și îndelung ciplaudaiâ.

Au luai apoi cuvîniul tovarâșii 
Iulian Tudose, directorul Grupului 
de șaniiere de pe platforma indus
trials Tîrgovi șic, jude|ul Dîmbovița, 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Executiv al CC al 
P.C.R., care a prezentai Raportul 
Comisiei de validare a Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român, Constantin Dragan, membru 
al Comitetului" Executiv al CC al 
P.CR., prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.CR., Ana Mt- 
cescu, muncitoare la uzinele textile 
„30 Decembrie" din Arad, Angelo 
Miculercu. ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, Eduard 
Fuenburger, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de naționalita
te germană, Gheorghe David, direc
torul întreprinderii agricole de stai 
din comuna IJrloasca, județul Brăila, 
Ecaterina Brumâricâ, președinta 
Consiliului județean Teleorman al 
femeilor, Gheorghe Pefrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

în continuare, a fost^ supusâ spre 
aprobare propunerea fâcutâ de to- 
varâțul Nicolae Ceaușescu, In ra
portul prezentat Conferinței Națio- 
nolo, privind alegerea în Comitelui 
Central al partidului a unui numâr 
mai mare do activiști care lucreazâ 
nemijlocit In producție ți a 
mâr mai mare do femei.

Delegații ou aprobat In 
late această propunere.

în acest sens, conferința 
unanim mărirea numărului 
lor Comitetului Central al Partidului 
Comunist Romăn de la 165 la Î85 și 
a membrilor supleanji ai Comitetu
lui Central al partidului de la 115 la 
135, ceea ce reprezintă o creștere 
a numărului membrilor supleanji cu 
15 față de numărul aprobat de con
gres și cu 20 față de numărul exis
tent.

Conferința a ales Comisia pentru

unui nu-

unanimi-

a votai 
membri-

lucrurilor
pregătirea propunerilor de candi
dați în vederea alegerii de noi 
membri pentru Comitetul Cenlral al 
partidului, în următoarea compo
nență : Nicolae Ceaușescu, preșe
dinte, Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Cioară, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Stoica, losif Banc, Cornel 
Burtică, Mihai Telescu, losif Uglar, 
Richard Winter, Constantin Pirvu- 
iescu, George Homostean, Gheor
ghe Paloș, | Alexandru Sencovici, 
Sanda Rangheț, loan Ursu, Ivdnca 
Rudenco, Anton Breilenhofer, Nico
lae Corrtaniciu, Vasile Gheorghițâ, 
Ion Blrsan, Emerich Szabo, Gneor- 
ghe Goina, Magdalena Zorea, Ran- 
cov Velimir. j

în continuare, a luat, cuvlntul to
varășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al CC al P.CR. 
Subliniind faptul câ în raportul pre
zentat Conferinței Naționale a par
tidului de câlre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a făcut propunerea de 
a se elabora Programul partidului, 
dindu-so o fundamentare temeinică 
acestei propuneri, vorbitorul a ară
tat câ ea a avut un ecou puternic, 
fiind susținută de numeroși parti- 
cipanți la discuțiile din plen cit ți 
din secțiuni și considerata de o ex
cepțională importanță.

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil a 
dat apoi citire proiectului Rezoluției 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român cu privire la ela
borarea proiectului de Program al 
partidului.

Conferința a aprobat în unanimi
tate propunerea privind elaborarea 
proieclufui de Program al partidului.

Conferința a ales apoi Comisia 
pentru elaborarea proiectatei de 
Program al Partidului Comunist 
Român, al cărei președinte este to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului. *;

Lucrările conferinței au continuat 
după-amiazâ In secțiuni și vor fi re
luate In plen vineri dimineață.

(Urmare din pag. I)

Cele 10 secțiuni ale Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român și-au încheiat, joi dupâ-a- 
miazâ, lucrările.

Participanții la lucrări — cei 2 200 
de delegați și 500 de invitați, mun
citori, tehnicieni, ingineri, țărani 
cooperatori, mecanizatori din agri
cultură, intelectuali, vechi militanji 
ai mișcării muncitorești din țara 
noaslră, activiști de partid și de 
sfat, ai organizațiilor de masă și 
obștești, vîrstnid și tineri, români, 
maghiari, germani, sirbi și de alte 
naționalități — au continuat sâ dez
bată, cu exigență și înalta respon-

sabilițate partinică, problemele a- 
flate pe ordinea de zi a conferinței.

Intr-un consens unanim, cei 194 de 
participant! la discuțiile de joi dupâ- 
amiazâ au dat o înaltă apreciere 
raportului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la conferință, 
exprimindu-și totala adeziune față 
de ideile cuprinse In acest document 
programatic de o excepțională im
portanță. Exerciilndu-și mandatul cu 
care au fost Investiți, delegații au 
analizat, tntr-o atmosferă de lucru, 
cu spirit de răspundere, aspectele 
majore ale activității economice și 
sociale, ale politicii internaționale a 
partidului și statului. Trăsătura fun-

damentală a dezbaterilor a conști- 
tuit-o aprobarea deplină a politicii 
inlorne și externe a Partidului Co
munist Român, a României socialiste, 
hotârlrea fermă de a milita neabă
tut pentru Înfăptuirea ei.

Pârtiei punții au făcut un mare nu
măr de propuneri menite sâ ducă la 
lichidarea unor lipsuri și neajunsuri, 
la Îmbunătățirea muncii in țoale do
meniile. Ei s-au angajat sâ contri
buie, cu toată priceperea și energia. 
Io realizarea hotârîrilor pe care 
conferința le va adopta, a progra
mului de edificare a societății Socia
liste multilateral dezvoltare in patria 
noastră.

mlnutască pracllc noțiuni moderne 
din dicționarul agrotehnicii. Am as
cultat vorbind iscțlvlșll dc partid șl 
de stat, deslușind In cuvlntul lor 
efortul tenace pentru cunoaște
rea adlncâ a problemelor construcției, 
a căilor celor mal optime către pro
gres, pentru cunoașterea realităților 
spirituale, etico ale omului de azi șl 
a mijloacelor celor mal potrivite 
pentru formarea sa superioară, pen
tru afirmarea sa nesUngherită, crea
toare. Un dialog viu șl concret, un 
laborios schimb de experiență.

Trimișii comuniștilor nu dovedit, 
prin cuvlntul lor, prin rezonanța sa, 
prin spiritul constructiv, adesea cri
tic, In care au abordat dlferitdo as
pecte ala muncii, prin modul cum 
au analizai funcționarea mecanisme
lor economico șl sociale, că sini ■ 
profund preocupați de exercitarea 
responsabilă a mandatului, a învesti
turii ce le rovine. Drumul ce ni-I 
propunem — n reieșit din cuvlntul 
lor -- nu este nici simplu, nici ușor. 
Vor fi multe confruntările, vor fi de 
depășit dificultăți. Dar clnd țelul 
este limpede, clnd perspectiva dez
voltării este certa, atunci avem sir 
guranța că deciziile ce le luăm, o- 
bîectivele ce le stabilim, oriclio efor
turi tir presupune înfăptuirea lor, 
slnt In consens cu glndul, cu aspi
rația poporului InsușL Șl nu poate 
fi forța, energie mul mare dealt co
muniunea deplină, organică dintre 
politica partidului ,și năzuințele ma
jore, fundamentale ale ‘națiunii:

Acesta este unul din inarllc ade
văruri sub semnul cărora se Înscrie 
importantul eveniment din viața 
partidului. Atmosfera de lucru Intens, 
numărul mare de propuneri, analiza 
minuțioasă a renLizârilor, a căilor do 
edificare. In continuare a societății 
înscriu actuală conferință a parti
dului tn rindul evenimentelor de sea
mă ale Lstorloi noastre contempora
ne, al expresiilor supreme ale con
științei unui popor, ale dlrzeniel șl 
priceperii cu care ei Ișl făurește pro
priul destin. Pătrunși de ncest ade
văr, oameni ol muncii din toate col
țurile țării, organizații de pariid au 
adresat conferinței vibrante telegra
me de adeziune, angajamentul 
solemn că vor traduce In viață 
neabătut hotărlrile ce vor fl adbjj- 
tate. ȘI, prin aceasta, permanența 
dialogului dintre partid șl. popor do- 
blndește Încă o confirmare elocven
tă. După cum hotărirea adoptată de 
a se mări numărul membrilor Co
mitetului Central, aleglrțdu-se comu
niști care activează nemijlocit in pro
ducție, de a fi alese In componența 
ncesiula un număr1 mal mare de 
femei, atestă preocuiiarea pentru a 
conferi acestui dialog perspectivele 
unei eficiente sporite, 
hotărirea conferinței 
elabora, de către o 
vlnd ta frunte pe 
Nicolae Ceaușescu,' proiectul Pro
gramului partidului, aduce mărturie

După cum; 
de o se 
comisie a- 

tovară-țul

asupra efortului perseverent de a 
perfecționa conducerea științifică, 
marxlst-lenlnlstă a operei do făurire 
a societății socinliste multilateral dez
voltate.

Iată doar dțeVa din numeroasele 
considerații pe care cea de-a doua zl 
a lucrărilor le-a prilejuit, doar 
clleva din motivele de Înaltă s-ntis- 
facjle" ale delegațllo” la Conferința 
Națională a partidului.

...Pe Ion C. Tânjise, secretarul co
mitetului clo partid ele la Șantierul 
naval din Galați, l-am aflat angajai 
intr-un schimb dc opinii generat do 
ideile do mare valoare teoretică șl 
practică ale r&pw'.uhu 
conferinței c. -----
Ceaușescu.

— Dacă ar fi,să rezumați conținu
tul acestui document deosebit, care 
ar fl prima idee la care v-ați opri ?

— Concretețea șl luddltntea anali
zei fenomenelor economice, ale vieții 
noastre sodole. Ca in alltea alte 
rlndurl, secretarul general al parti
dului no oferă și de data aceasta un 
glrăludl exemplu de analiză, pe 
baza faptelor, a drumului pe cnro 
l-am străbătut, a liniilor directoare 
pentru noua otapâ.

— Slnlcți activist de partid In cel 
mai mare șantier naval al țăriL Vor- 
bițl-no și despre Îndemnuri te pentru 
munca dv. prcciicfi, in spiritul celor 
afirmate mal sus.
. — Po scurt, eu luțdeg astfel lu
crurile : sarcinile prezente, cu atli 
mai mult cele viitoare, vor fi tot 
mal complexe. De aici, nevoia ca 
munca de partid, rolul comuniștilor 
sa se afirme iot mal puternic. Do 
curlnd noi am lansat nava maritimă 
de 13 GflO tdw, cea mal mare navă 
construită plita acum in România. Și 

' nici n-u plecai in prima cursă, câ 
ne șl gindlra la nava do 23 MO tdw. 
.Vrțm să facem totul pentru a no o- 
nora cuvlntul dat Tn fața secretarul 
lui general al partidului, de a Începe 
încă In actualul cincinal construcția 
acestei nave. Vedeți, așadar, cit de 
concrete slnt obiecilvelo muncii 
noastre de partid, cum ne Însufle
țește perspectiva !

„.Stăm de vorbă cu Aniz.i Pelleo, 
delegai al organizației munldixdo 
de partid București la conferință. 
Numele Interlocutorului nostru nu 
mal are nevoie de nici o prezentare. 
Cunoscutul actor buCureștean a în
truchipat, nu o data, pe setară sau 
In ‘film, personalități , mensorahllc 
din Istoria pojxwului nostru, roiuri 
de vibrantă rezonanță umană.

— Am vrea să cunoaștem Impre
siile ddegatulul Amza Pollen la 
Conferința - Națională a partidului,

— ImpreslUe 7 Sini multe șl din
tre cele mal puternice. Sâ mă o- 
presc in una dintre acestea. Este 
vorba dq analiza cu spirit pertinent, 
luc d șl realist a dinamicii dezvol
tării lumii contemporane șl, por
nind de old, analiza cu profunzime 
a problemelor vieții. internaționale. 
Capitolul din raportul tovarășului 
Coaușcscu consacrat pofiild! ex
terne a României socialiste, a Par
tidului CoamnlU Român aduce din

raportului prezentai 
de tovarășul Nicolae

1 ■ ‘ '■ ■ . . ...
__ , In prim planul atenției, teze 
șl probleme de o deosebită actuali
tate. Trezește deplină aprobare fap
tul că, In această vastă activitate 
a partidului șl statului, a secreta
rului nostru general, un loc de 
frunte 1! ocupă întărirea prieteniei, 
solidarității șl legăturilor eu toate 
țările socialiste, Întărirea retațliior 
cu țările ce au pășit-pe caloa inde
pendența!, a colaborării cu toate 
statele. Indiferent de orindutrea lor 
socială. Slntem mlndrl că România 
se afirmă in lume prin politica sa 
consecventă do pace și largă cola
borare. Sint sigur că bogăția de 
idei cuprinse la raport va trezi, la 
flecare, aceeași aprobare, din inimă, 
pe care eu, ca delegai, o dau ca 
deplină convingere.

„.Pe tovarășele Pclruța Con- 
sUntlnescn, președinta cooperativei 
de producție din Fierbinți, județul 
Ilfov, și I'Jisalîcia Tejgliclcann, șefă 
de echipă la legumicultura, le-nm 
surprins Intr-un schimb de impresii 
la sflrșltul ședinței plenare de di
mineață.

— Pămintul, spunea președinta, 
poate rodi mal mult. Al văzut des
pre ce producții vorbeau unii. Da, 
pămintul poate da mal mult dacă șl 
noi 11 silim.

— Cum ,41 siliți0 7 am Intrat noi 
In vorbă.

nou,
. (• I .
— Muncind cu răspundere. Cu 

răspundere comunistă. Uite, în pri
măvară. am avut exces de umidita
te pe 1 XX) ha. Nu-I o suprafață oa
recare. La chemarea comuniștilor, 
cooperatorii s-au prins zdravăn la 
treabă, pină la unul. în. scurt tlrrip, 
uniți, am tăiat șanțurile de evacua
re, am alungat apa de prisos. Acum, 
șanțurile acestea folosesc la Irigații. 
După cum înțeleg eu, conferința, se
cretarul'general al partidului nostru, 
ne adresează un asemenea apel ;? rti . 
muncim flecare cu tragere de 
mă In orice funcție ne aflăm — trial 
mare aau mai mică — să ne fncem 
datoria do comuniști, să fim exdi.,-’ 
piu. Este, Ellsabeto 7

— Este, tovarășe președintă. Pen
tru că bine zicea un țăran, la tribu
nă : „agricultura nu se face la 
umbră0. CI ud sosește timpul seceri i, 
cu toții la secerat ; cind e do pra- 
șilfl. la prășit, și așa mal departe.

„.Printre dătegațli la conferință 
l-am recunoscut și pe tlnărul poet 
Cornellti Șerban. Participa, cum ne-a 
mărturisit, pentru prima oară In uri 
eveniment do-o asemenea importan
ță. Emoției, mlndriel de a fl ascul
tat raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu le-a aflat Întruchiparea 
In versurile vibrante po rare Ic re
producem dc pa caietul sfiu de dc-

r

Fiu al acestui timp fiind 
șl al acestei glii, dau glas 
trăirli-n care mă cuprind 
ca patria In glnd șl pas.

IUBITUL NUME

Dln văi spre virlurl de banali, 
din Maramureș pîn-Ia Marc, 
ireamătul codrilor, Înalt, 
și-a valurilor murmurate 
repetă-un nume. Toți știm care 
Tlnărul, dlrzul, vitejescul, 
iubitul nume s CEAUȘESCU.

Clmpla cu doiniri de grlne, 
uzlna-n ritmică vibrare, 
și vatra vrerilor bătrlne, 
și mult întinerită zare, 
rostesc un nume. Toți știm care 
Vibrantul, simplul, omenescul, 
iubitul nume : CEAUȘESCU

In unanima Iul răsfire. 
Cu revărsări ce-n noi r&mln, 
cinstim, cu trainică iubire, 
PARTIDUL COMUNIST ROMAN.

K
Slnt, ta această poezie, gîndurl și ta sala conferințe!, de întregul nos- 

sentimenta trăite de toți ce! prezenți tru popor.
Nicolae DRAGOS 
Die TANASACHB
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—. In primul rind, cred că trebuie 
să crească numărul muncitorilor in 
aceste'foruri de gindlre colectivă. 
Bunăoară, in uzina noastră, .peste 
trei sferturi din angajați slnt mun
citori, dnr în comitetul oamenilor 
muncii, core e format din 19 per
soane, nu slnt decit patru munci
tori. Aceeași dlsproportie există șl 
la nivelul centralelor. Or, ar fi foar
te bine dacă mal mulțl > muncitori, 
care vin direct dc unde se face pro
ducția, care cunosc direct șl nu din 
procese verbale problemele ce so 
ridică In cadrul producției, or fnce 
parte din aceste orgnne de conducere.

...Ne frapează pretutindeni dialo
gul continuu dintre sala conferinței 
și întreaga țară. Iată un singur 
exemplu : In timp ce Ion Dîncs- 
cu, maistru principal ' ta schela 
Moreni, Erou al Muncii Socia
liste, se află la conferință, price- 
perea și mfiiesiria sa organizatori
că n-au fost dezmințite nici de cel 
ce l-a luat locul, Țintea Cezeanu. 
Rezultatul : 4 tone peale plan
Intr-un singur schimb : două Inter
venții ta sondele 520 șl 382 efectua
te intr-un timp record cu scurtarea 

do Intervenție cu E0 la

jvul îșl respectă tradițiile : ’ 
, — __ _^!n întrecerea Boclnllsiâ ce 1 
' bo desfășoară Intre uzinele construc
toare de mașini din acest oraș, în 
frunte s-au plasat „giganțll" — 
Uzinele de autocamioane ®i „Trac
torul". Prima a obținut un succes 
ce poate fi cotat, firesc, drept eve
nimentul anului : primele 20 de cutii 
de viteze pentru autocamioanele 
ROMAN au fost realizate.

în replică, muncitorii secțiilor 
'„montaj motor" șl „banc de probă? 
ale uzinelor „Tractorul" nu înregis
trat, în ziua do 19 Iulie, un succes 
nu mai puțin important în Ioe de 
130 motoare — atit rit este cadența 
zilnică — el au montat și supus 
probelor tehnice un număr de 185 
motoare.

întrebați de reporterii noștri, care 
este „cheta* succesului lor, mecani
cii Alexandra Argatu, Aurel Biroș, 
precum și maistrul Mircea Itori- 
ceanu au răspuns : „Demonstrăm că 
se poate ; Întărim prin fapte Ideea 
exprimată de secretarul nostru gene
ral, că avem puterea de a grăbi 
progresul socialist nl țării.

„Muncim mal bine, trăim mol 
bine" 1 Un adevăr verificat în anii 
noștri socialiști. Sîntem în posesia a 
două argumente „locale" ; grija pen- 
trv confortul citadin se menține în 
Brașov ta aceeași înălțime. Fapte 7 
Șantierul nr. 2 Energomonta] a În
cheiat sorta lucrărilor dc extindere 
a rețelei de troleibuze : au fost date 
în exploatare încă două noi linii da 
transport în comun.

Șl un argument subiectiv, spi
cuit dintr-o scrisoare : „Eu, Dorin 
Dorinei, muncitor la întreprinderea 
de elemente prefabricate pentru 
construcții, comunist, tată a patru 
copil, mulțumesc din Inimă parti
dului pentru grija deosebită care o 
poartă oamenilor munciL In .19.114- 
Ilo, cin primit, alături de alte .20 , 
familii din inteepriîiderea nOTstră,. 
apartamente confortabile pentru noi 
și familiile noastre. Mă angajez cn, 
alături de tovarășii mei de muncă, 
®ă facem’ totul pentru a £1 demni de 
grija care nl se poartă".

„.Șantierul complexului hidro
energetic de la valea Ursului. O 
dată cu deschiderea lucrărilor con
ferinței a Început betonarea ulti
mului platou-deversor — nl 33-lea 
El ultimul. „Zbia-rccord" înseamnă

aici : înglobarea în corpul barajului 
a 1 OOT mc baton ; folosirea — pen
tru prima data In țară — a betoa- 
nolor vacumate ; realizarea de că
tre macaragii a celor mai îtuilțl in
diei de productivitate atinși ta o a- 
semenca construcție.

— Intr-un cuvlnt — r«e spunea 
inginerul I.lvlu Gutln, șeful șantie
rului — aceasta Înseamnă peste nn 
milion șl jumătate de llw/h ener
gie electrică ce va fi dată peste pre
vederile planului.

...I-a uzlraele textile „Oltul" din 
Sf. Gheorghe, Pali Gcza, ajutor 
de maistru ta secția de fbttaaj, ne 
InUmplhfi cu o cifră care, în chip 
firesc, are darul să ne mire :

— Aproape opt hectare, lată cu 
ce ne mindrim astăzi I

Textillștl șl hectare ?!? NI se pare 
că n-am ințeJes blue U rugăm să 
repete.

— Nu e nici o neînțelegere, ați 
auzit perfect : aproape opt hectare 
de păinint s-ar putea acoperi cu 
țesăturile produse do uzina noastră 
peste plan în intlmplnarea confe
rinței. Mal precis : î 7 0>(M) metri pă- 
trațl. La cana se adaugă șl 7 (KK) ki
lograme fire dc bumbac.

Iar liuEzar Rozalia, veterana sec
ției de țesătorte, ține aă n® dastăl- 
nule ce a imprestonat-o cel mal 
mitlt în raport.

— Grija pentru ziua de azi, dar 
și pentru cea de mllne, ăsta c, după 
mine, firul roșu nl raportului. 
Uite, mă gîndesc ta faptul că, deși 
iMXiâ nl se pare că sarcinile noas
tre slnt mat dificile decit ale mun
citorilor dinaintea noastră, Barclnlle 
celor ce ne vor continua munca vor 
fi mai mari decit ale noastre. De 
atei, Importanța deosebită care tre- 
bulț) acordată pregătirii noilor cadre, 
schimbul de mllne. Mă bucură că fi
rește a.<®>ecte reprezintă un capitol 
Însemnat In raportul tovorășuliti 
Nieolae Ceaușescu. Trebuie oă pri
vești cu ochi de părinte tinerii ță-- 
ril pentru a Se acorda o asemenea 
atenție. Șb 
partidului j 
inima.

'■'gi
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Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele betolenSov

BRUXELUS
Ziua națională a Belgiei îmi oferă plăcutul prilej de a adressa, în nu

mele ConslUuîui de Stai ol Republicii Socialiste Romtala, al poporului 
român și al meu personal, felicitări cordtale șl cete mal bune urări de 
sănătate Maiestății Voastre, de prosperitate și progres poporului belgian 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaTovarășul Marta Marinesen, Mc5- 

tuș-mecanlc ta ne-a mărtu
risit că Intra capitolele din raport 
care l-nu reținut tn mod deosebit 
atenția a fost șt acela care se re
feră ta retațlile României cu toate 
țările sodallste.

— De dte ori tn ultimii ani — ne-a 
«pus el — am avut, Împreună cu to-, 
vorășll mei, bucuria să Ies In Intim-, 
plmirea unor oaspeți dragi din țările 
sodnUslc, să-l salut, cu toată căl
dura, ca pe solii popoarelor frățești,' 
Împreună cu .care construim orindui- 
rea nouă, socialistă, Mi-am amintit 
do tonte acestoa luind cunoștință 
din raport de tabloul amplu, viu ol 
i.T.lIniriîor care au avut loc Intre 
conducători! noștri de partid șl de ' 
stat șl cd din celelalte țări soda- , 
liste, al schimburilor de vizite și de 
experiență, al legăturilor tot mai 
largi șl mid rodnice pe plan econo
mic, politic, cultural, dintre Romă- 

j nla șl celelalte țări frățești. La Con
ferința Națională, tovarășul Nlcotae 
Ccaujcscu a exprimat glndurlle 
noajilrc, ale tuturor, spunind că par
tidul șl țara noastră vor face șl de 
nci înainta toiul pentru ca priete
nia șl colaborarea cu țările socialiste' 
să ac adlncească tot mal mult

Șt cu acest prilej partidul nostru 
a -subliniat ideea ca divergonțele e- 
xtatente între țările socialiste slnt 
vremelnice, că ele pot șl trebuie să 
fie depășite. Calea care duce ta de
pășirea divergențelor șl lniărirea so
lidarității este promovarea consec
ventă a acelor norme do relații — 
egalitate, respect reciproc, Întraju
torare tovărășească — caro le con
turează ca relații de tip nou. deo- 
seblndu-le total de relațiile din lu
mea capitalistă. Consider de nceea 
cu totul Îndreptățită propunerea fă
cută Jn raport ca țările socialiste să 
acționeze Sn comun pentru a pre
ciza mai In amănunt normele do 
bază alo relațiilor dintre ele, pen
tru a asigura afirmarea lor de
plină în viață șl a oferi astfel 
prototipul relațiilor viitoare dintre 
toate țările lumii. Aceasta va fi spre 
binele fiecărei țări socialiste, ai so
cialismului in ansamblu, al sporirii 
forței lui de atracție în lume.

La Cluj ne-am adresat prof, unlv. 
dr. Virgil Cimpeanu :

— în dubla dv. calitate, de cadru 
universitar și de președinte al Comi
tetului județean do luptă pentru pace, 
vă solicităm părerea cu privire ta 
partea internațională din raport

— Mă aflu încă ta un prim contact 
eu textul raportului, dar pot spune 
că slnt impresionat de profunzimea 
analizei științifice care se face In a- 
ccst document marxist fenomenelor 
vieții iniomațloMle, mutațiilor so- 
ctal-polltlce intervenite pe" arena 
mondială ca factori ce determină dez
voltarea Istorică contemporană. Ml se 
par© deosebit de important că, din a- 
censiă analiză ' ■■■--- - - <
concluzii i __ _ M ___
lin! :iză necesitatea înfăptuiri! unei 
politici constructive cu participarea 
tuturor statelor — mari, mijlocii șl 
mici —, a statornicirii unor relații noi 
bazate pe deplina egalitate în ■drep
turi,’ pe excluderea forței șl' a ame
nințării’cu'forța, pe asigurarea :ilrep-: 
talul fiecărui popor dera fi stăpln pe’ 
destinele sale. Propunerile conținute 
in raport In problemele securității 
europene, transformării Balcanilor 
intr-o zonă a păcii, punerii tratative
lor de dezarmare sub controlul opi
niei publice pornesc de la aceste con
siderente, slujesc acestor deziderate,- 
răspund intereselor poporului român 
31 tuturor popoarelor lumii.

i

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
R.P. Polone, ambasadorul acestei 
țări la București, Joromlr Ocheduszko, 
a oferit Joi seara o reco~"

Au participat tovarășil-
Telegrame

Cu ocazia celei de-a XVHI-a' ani- bllca Democrată Vietnam, FrontuSnl 
versărl n Încheierii Acordurilor de ta Național de Eliberare din Vietnamul 
Geneva cu privire ta Indochina, Con- de Sud, Frontului Unit Național al
slllul Național ni Frontului Unității Cambodglel și Frontului Patriotic

mis telegrame de fell- Laoțian.
ii Patriei din Repu- (Agerpres)

recepție.
Gheorghe 

Pună, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar ol C.C. alf P.C.R., Jnnos Fa- 
zekas, membru al Comitetului. Exe
cutiv al C.C. al P.CJL, vicepreședin
te ni Consiliului de Miniștri, Iile 
Murgulescu, vicepreședinte ni Marii 
Adunări Naționale, Nieolae Gutnă șl 
Teodor Marinescu, șefi do secție ta 
C.C. al P.C.IL, Corneiiu Mănescu, 
Nlcotae Agachi, Ion CrăclunJ mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
conducători ni unor instituții cen
trale șl organizații obștești, oameni 
dc știință șl cultură, generali ți ofi
țeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi al misiunilor 
diplomatica acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Socialisto a trimis tel 
citare Frontului

ie de fell'

. : - <

eument creșterii rolului partidului 
in societatea noastră socialistă, pre
cum șl condițiile care slnt, pe bună 

'dreptate, socotite a avea un efect 
determinant In această privință : ta
na organizare a muncii de partid. 
Întărirea continuă a controlului, 
perfecționarea conducerii diferite
lor sectoare de activitate. Câ este așa 
n&-am convins din propria noastră 
experiență.

— Irfi ce vă retalți 7
— Mal ales după Congresul a! 

X-lea al partidului om aplicat cu 
mal multă consecvență prlndplul 
muncii colective, am militat mal sta-, 
tomlc pentru dezvoltarea spiritului 
critic șl autocritic. Căutăm să Îm
binăm armonios experiența celor 
vlrstalcl eu dinamismul și cutezan
ța tinerilor. • în uzină a devenit tra
diție atragerea-în continuare a co
muniștilor vârstnici in diferita ve
rigi alo activității de partid, chiar 
dacă unii slnt pensionați de mal nsnlț.l 
ani. Slntcm sprijiniți de el perma
nent.... ” - ■ i

Ne îngrijim tot timpul da pro
movarea cadrelor tinere, competen
te și' devotate,’cadre cărora Ie În
credințăm și sarcini de conducere. 
Bunăoară, au fost promovați în 
funcții de conducere electricianul 
loan Oprea, maistrul Victor Oprea, 
Inginera Cornelia .Gheorghiu...

— Trăsăturile lor esențiale 7
— Spirit organizatoric, cunoștințe 

multilaterale, cutezanță, perseveren
ță, devotament. Respectlnd aceste 
criterii, slnlem :slguri că n-am greșit. 
Merglnd mai departe pa această cale, 
vom traduce in viață Indicația din 
raport in privința repartizări! cores
punzătoare a cadrelor In funcție do 
cunoștințele șl ■ capacitatea lor, ceea 
ce ne va ajuta să întărim șl mal mult 
rolul organizației noastre de partid.

- ...Pe Lulza Rălcan, directoarea Li
ceului „Nieolae Bălcescu" din Bucu
rești, o găsim In școală, deși ne aflăm 
In plină vacanță. Cita nu slnt de făcut 
in aceste zile pentru pregătirea cum 
Be cuvine a noului an școlnr 7

— îmi rezerv glodurile șl reflec
țiile pentru clipele dnd voi zăbovi 
mal Îndelung asupra paginilor aces
tui document de substanțială pro
funzime. Deocamdată, o primă im
presie : ne aflăm In fața unui vast ..... _j

dinamism ■ tuturor sectoarelor 
’ l cu 

-------  —,__ acordă, cum 
e șl firesc, problemelor economice un

rlgi alo activității de partid, 
dacă unil flint pensionați de ma

Sosirea unei delegații
Joi dupâ-amlază a sosit în Capi

tală o delegație a Partidului Comu
nist din Columbia, formată din tova
rășii Jose Cardona Hoyos, Horacio 
Saldarlaga, membri ai Comitetului 
Central al P. C. din Columbia, ți 
Vira Caslro de Cepada, redactor la 
ziarul „La Voz Proletaria", organul 
central ăl P, C. din Columbia, cure.

a P.C. din Columbia
ta invitația C.C. al P.C.R., v« fac* a 
vizită tn țara noastră.

La aeroportul Otopenl, delegația 
P. C. din Columbia a fost lntlmpl- 
hatfl de tovarășii Nieolae Guinl, 
membru al C. C. al P.C.IL, președin
tele Colegiului central de partid, 
Barbu Zaharescu, membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

naționala

par

ii■■
1 satele de pa aceste me- 
adresăm cole mal calde

Tenis

• secretarul general al
.io. '.ru o face din toată

mine^d'E^'nctȘ’ orașt

Internaționale șl 
climat propice

din Bruges șl topitorilor din 
. '. consacră eforturile

.......(..'irll Belgiei Industriale do

pu- 
to- 

fata

'esHțUor șlefuitori 
șt al maeștrilor ti- 

s, al țeaători- 
dantelăresclor

ebit do Impoi ,____
allzfi principiala slnt deduse 
practice, și anume se sub-

De. Ziua

f

R. B

„.Ne aflăm acum în creierii mun
ților, ta Volneasa. Cele trei schim
buri de onoare organizate In cinstea 
Conferinței Naționale ta secția auto
ateliere do la T.C.H. LOTRU au re
alizat peste plan • 5 bucăți piese cu 
care se nrmenză galeriile} 0 bare de, 
torsiune pentru „Tavre", 40 prezoane, 
OT bucăți ramificații cu holender 
pentru mașinile do perforat, 5 
discuri de ambrelnj pentru miișlnlla 
„Tntra". Tot ta această secție nu 
intrai cu zece zile mal devreme In 
probe tehnologice băile de cromnre 
pentru recuperarea teicscoapelor de 
-Ilctez". La garajul auto s-au re
parat din economii (fără să se 
scoată vreo piesă din magazie) dnri 
compresoare ,.Tatra". Clțlva din 
autor! :VasiIe Slmeanu, Constantin 
DInescu, Marin Dumitrana, Mltud 
Cuca.

Un alt fapt : la ora 0, tinerii de 
ta Iotul îlansș s-su angajat să be- 
toneze prin muncă patriotică un inel 
do ,4,5 metri llntarf. La Închiderea „ 
ediției notăm,: angajamentul a de- 
vcnlt.fapt. ti.Nt.-J. Niăsaai .î-jr,
Cff.Dlscutnm la-uzina Poiana Cim- 

plna cu tovarășul Gheorghe Ghim- 
baș, secretarul comitetului de 
tld.

— Am așteptat cu nerăbdare 
bllcarea raportului prezentat de 
varășul Nicotao Ceaușescu în 
Conferinței Naționale a partidului șl 
în fața Întregii țâri. încă de dnd 
l-om auzit ta radio am remarcat im
portanța care so acordă in acest do-

țlile pentru clipele dnd voi zăbovi 
mal Îndelung asupra paginilor aces
tui document de substanțială 
funzlme. Deocamdată, o primă 

program do lucru menit să insufle un 
nou ____ -
vieții noastre. M-a Impresionat 
deosebire faptul că, deși acordă, 
f , Mț-1___ __________.... _.
loc preponderent, tovarășul Ceaușescu 
subliniază mereu că ele nu so pot 
rezolva în afara preocupării con
stante pentru om.- „Nn trebuie sâ 
ultim nici un moment că mal presus 
dc orice se află omul ; dezvoltarea lui 
mnllilatcrală trebuie să stea în cen
trul tuturor preocupărilor partidului 
nostru, trebuie să fie țelul suprem ai 
societății noastre socialiste". C!lnd se
cretarul genera! a rostit aceste cu
vinte cu m-nm gindlt, In primul rind, 
ia sarcinile ce no revin nouă, celor 
care avem responsabilitatea formării 
tineretului, eidrele de mllne nece
sare In fiecare sector, do activitate, 
îmi dau seama cit .'da slrlngentjr ’HO , 
pune .problema îmbunătățirii muncii 
Imoșnifel Incit să MÎgurirafj'InexclUĂ 
Iul nostru atit cunoștințele, necesare,- 
cit șl deprinderile do muncă șl fizio
nomia .morală corespunzătoare spre 
a-1 pregăti dt mai bine pentru in
tegrarea In societate, pentru viață. 
Căci omului do mllne, constructor al 
comunismului, 1 se cere, cum a ară
tat tovarășul Nlcotae Ceaușescu, cali
ficare, cultură, competență șl îndeo
sebi o mare, fundamentală dragoste 
de muncă, de creație.

a
Jol dimineață a părăsit Capitala 

delegația guvernamentală a Statu
lui de sud-est ol Republici! Fede
rale Nigeria, condusă de guvernato
rul militar al statului, general de 
brigadă U.J. Esucne, care, ta Invita
ția Ministerului Economiei Fores
tiere șl Materialelor de Construcții 
și a Ministerului Industriei Ușoare, 
n făcut o vizită in țara noastră.

Ln plecare, pe aeroportul Otopani, 
oaspeții nigerieni au fost salutați de

' Viu.lie Patiilneț, ministrul econo
mici forestiere șl materialelor de 
construcții, Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, Constantin Stan- 
clu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, de directori al unor în
treprinderi de comerț exterior î ’ 
alte persoane ofidule.

A fost de față Soil Williams, 
baăadorul Republicii Federale 
gerla ta București.

Semnarea Protocolului Subcomisiei mixte 
româno-iraniene pentru agricultură

Joi dimineața a fost semnat la 
București Protocolul Subcomisiei 
mixte româno-lranieno pentru agri
cultură.

Documentul prevede lărgirea coo
perării tehnlco-economlee intre cele 
două țări privind .cultivarea șl indus
trializarea bumbacului in Iran, acor
darea in continuare de asistență teh- 

' nică din partea specialiștilor români
In domeniul culturilor de oleaglnoa-

se, dezvoltarea apiculturii în Iran, 
efectuarea schimburilor de Informații 
șl documentații tehnice cu privire ta 
protecția plantelor, precum șl alte 
acțiuni bilaterale.

Protocolul a fast semnat de Barbu 
Popescu, șeful Departamentului agri
culturii de stat, șl Hcmeln Mlr-Iiey- 
dar, adjunct al ministrului agricul
turii gi resurselor naturale din Iran. 

(Agcrpres)

VIZITEIE DELEGAȚItl MUNCIT0RI10R DIN R. P. CHINEZA
Inși ai P.C.R., cu care prilej au fost 
informați despre preocupările ac
tuale ale organelor șl organizațiilor 
de partid, alo organizațiilor Hindi- 
adWieS"’

colă de producție ^Prietenia româno- 
chlneză" din județul Ialomița. înlîl- 
nIrea cu membrii cooperatori a pri
lejuit un lntiTe.sam schimb de ex
periență șl a permis oaspeților să li 
cunoștință de realizările șl preocu
pările agricultorilor talomlțcnL 

(Agcrpres)

Contlnuindu-șl vizita de prietenie 
șl schimb de experiență pe care o 
întreprind tn țara noastră, 1a Invi
tația Consiliului Central nl Uniunii 
GenCTî>lăî.Ș (Sindicatelor, mernbțjl.-Ata 
legniid muncitorilor dln-R-P. Cfil- 
nezăhtauițfoflt) oaspeții j- oameJJilQț 
milndt-dta’ județele Iași -șl -Ialomița.

Miercuri, oaspeții au vizitat fa- 
brlca „Țesătura" din lași, unde s-au 
Intllnlt cu membri al comitetului 
oamenilor muncii, cu activiști do 
partid șl de sindicat, cu muncitori.

în aceeași zi, la sediul Comitetului 
municipal Inși al P.C.IL, oaspețU au 
avut o intrevedere cu membri al se
cretariatului Comitetului municipal

I0MU NICOLAE CEflMSESCU
lor, ni tuturor celor ce muncesc din 
orașele șl Mielo de pa aceste me
leaguri adresăm cele mal calde 
urări de succes deplin lucrărilor 
Conferinței Naționale a partidului 

'Marele forum al comuniștilor, 
Întrunit In Capitală, repre- 
moment de o deosebi

„Comuniștii, toți oamenii mun
cii din întreprinderile industriale 
alo județului raportează Conferin
ței Naționale a P.C.IL, personal 
tovarășului Nlcolno Ceaușescu, În
deplinirea sarcinilor da plan pe 
prfmelo șapte luni alo acestui an, 

principalii indicatori, In zlun 
,18‘Iulie a.e., cu 13 zile mal de- 

sjjbț se relevă în telegrama Co
ltului de partid județean Ilfov. 
Ju realizat și depășit angaja

mentele luate în intlmplnarea 
Conferinței Naționale a partidului. 
Pe ansamblul economiei județului 
se prelimina că plnă' la afinșltul 
lunii iulie se va obține o produc
ție marfă suplimentară in valoare 
de circa 170 milioane lei, cu 65 mi
lioane lei peste angajamentul luat 
în dnstea Conferinței Naționale, 
ceea ce reprezintă 84 la sută din an-

■ gajamentul pe întregul an. Aceste 
depășiri se concretizează In reali
zarea peste prevederile planului a 
unor cantități Importante de pro
duse, printre care : o motonavă de 
5OTO tone, 1 GOT mc prefabricate 
din beton armat, 3 800 mii lei mo
bilă, 63 mii m p țesături tip bumbac, 
65 tone fire tip bumbac, 3,7 mii 
mp covoare, 70 tone pește, IOT 
tone brinzeturi, 33 000 tone furaje 
combinate șl altele.

Rezultatele obținute slnt o con
firmare prin fapte a hotărirll oa
menilor muncii din județul nostru, 
în frunte cu comuniștii, de a rea
liza pianul cincinal in .4 ani șl ju
mătate, așa cum s-au angajat".

„Magistralul raport, prezentat de . , „ „ .........
dumneavoastră, mult stimate to- al tuturor oamenilor muncii, to
varășe Nlcotae Ceaușescu — se 
spune în telegrama Comitetului 
județean de partid Cluj — consti
tuie documentul do bază pentru
Îmbunătățirea continuă a muncii
organizatorice și polltico-ldeologlce 
• partidului nostru.

Desfășurind larg Întrecerea so- 
dallslă, moblllzlnd resursele ma
teriale și umane, oamenii muncii 
din întreprinderile județului șl-nu 
îndeplinit angajamentele luate în 
cinstea conferinței. S-au realizat 
In plus 1109 tone oțel, medica
mente în valoare ■ de peste 28 mi
lioane lei, aproape COT km con
ductori electrici Izolați, 6GOO tone 
ciment, 18 5OT m p furnir.

Vom depune întreaga noastră 
capacitate de muncă, toate cunoș
tințele șl pasiunea noastră revolu
ționară pentru îndeplinirea In mod 
exemplar a obiectivelor Congresu
lui ol X-lea, a sarcinilor ce ne vor 
fi Încredințate de Conferința Na
țională, vom servi cit abnegație șl 
devotament cauza nobilă a parti
dului, progresul material și spiri
tual al patriei și poporului".

în telegrama Comitetului Jude
țean de partid Neamț se arată.. In
tre altele : „în numele comunlști-

COTO S_a —. 7- OnTTV - >■£- -
zlntă un moment de o deosebită Im
portanță istorică In drumul nostru 
nu ușor, dar sigur șl consecvent ai 
făuririi socialismului multilateral 
dezvoltat, ni comunismului in Româ
nia. Această convingere ne este în
tărită o dată în plus de amplul ra
port prezentat de dumneavoastră, 
stimate'tovarășe Nlcolno Ceaușescu, 
de tezele de excepțională însemnă
tate teoretică șl practică pe care 
le-ați expus cu acest prilej șl pe 
care, asemenea Întregului popor, 
le-am urmărit cu deosebit Interes 
și deplină aprobare și noi, comu
niștii, ceilalți oameni al muncii din 
Județul Neamț.

Slnlem bucuroși să raportăm 
conferinței că plnfl ta sfirșltul. lunii 
august oamenii muncii din Județ 
vor da în plus economiei naționale 
două mii tone țevi din oțel, mașini 
șl utilaje pentru prelucrarea lem
nului în valoare de 3 milioane lei, 
1100 tone Îngrășăminte cu azot 
substanță activă, 11 300 tone ciment, 
4 030 mc prefabricate din beton, 350 
tone fire șl fibre sintetice, mobilă 
în valoare de 5,3 milioane lei, B63 
tone hlrtie șl altele".

Intr-o altă telegramă adresată 
conferinței de Biroul Comitetului 
județean de partid Harghita re 
spune : „In numele comuniștilor,

mân! șl maghiari, din Județ; cu deo
sebită satisfacție raportăm mare- . 
lui for al comuniștilor — Conferin
ței Naționale a partidului — că 
prin munca entuzlnslâ, plină de dă
ruire a tuturor colectivelor de mun
că, în primele ore ale zilei de 19 
lullo au fost îndeplinite prevede
rile pe 7 luni nle planului pe ju
deț, la Indicatorul producției mar
fă, depășind angajamentul luat în 
cinstea conferinței cu 50 milioane 
leL Aceasta face posibilă realizarea 
peste plan, plnă ta sfirșltul lunii, a 
peste 1300 tone fontă, 5OT tone uti
laj tehnologic pentru Industria ali
mentară, peste 5 COT mc cherestea, 
mobilier In valoare do 3,5 milioane 
tal, confccțJI-textllo In valoare 
de 6,5 milioane lei șl peste 20 mii 
bucăți tricoturi. In același timp, se 
vor livra la fondul centralizat al 
statului paste plen 23 tone de car
ate șl 18 OT0 hl lapte.

în rlndurilo comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii români șl 
ihoghlari, lucrările conferinței, ra
portul prezentat dc tovarășul 
Nieolae Ceauțescu au trezii un 
imens interes și deplina adeziune 
față do Ideile profund științifice sl

da o deosebită valoare practică ps 
care le conține. Ele Întruchipează 
în mod fidel glndurlle și năzuin
țele tuturor celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, șl au 
fost primite cu deosebită bucurie 
șl satisfacție.

Asigurăm Conferința Națională 
că organizația Județeană Harghita 
a Partidului Comunist Român vn 
constitui șl pe viitor un detașamont 
activ, care va !lupta cu Întreaga 
energie și capacitate creatoare, cu 
etan șl holărlre de nestrămutat pen
tru a da vtață hituror hotăririlor 
ce vor fi adoptate, moblllzlnd ma
sele în vederea sporirii conțrlbu- 
țlel lor la Înfăptuirea dt mal grab
nică a socialismului multilateral 
dezvoltat in’ scumpa noastră na- 
trio — România socialistă".

„Colectivul de muncitori, ingineri, 
tehnicieni șl funcționari din Uzina 
de construcții de mașini din Reșița, 
in frunte cu cel 2 MO de comuniști, 
— so spune intr-o altă telegramă — 
are rnlndria șl satisfacția de a vă 
raporta că angajamentele luate In 
cinstea acestui mare eveniment bu 
fost 1 
cum urmează . ,_____________ ___
fost depășită cu 41,2 milioane lei, 
depășlndu-se astfel angajamentul 
luat pentru anul 1972, dlndu-so peste 
plan in unități fizico după cum 
urmează : 1752 tone oțel, 3 buc.
motoare Diesel de 2 IOT CP, 1 buc. 
motor Diesel do'1230 CP, 150 mc 
comprcsoaro de aer, 6 per. boghiuri 
pantru locomotivele do 2 IOT CP, 
3,029 milioane plase schimb pentru 
motoare electrice, 42fl tone utilaj 
metalurgic, 4,145. milioane diversa 
produse, 8 200‘inll lei utilaj chimic.

Asigurăm Conferința Națională a 
partidului, pe dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe Nlcotae 
Ceaușescu, că Întregul nostru colec
tiv este mobilizat In obțlneren de 
no! rezultate In Intlmplnarea celei 
de-a 25-a aniversări a republicii".

în telegrama adresată in numele 
comuniștilor și celorlalți salartațl ai 
Grupului Industrial de petrochimie 
Borzeștl se orală :'„Cei peste 11 mii 
muncitori, ingineri, tehnicieni șl 
funcționari au ascultat cu emoție el 
viu interes raportul prezentat de 

, tovarășul Nlcotae Ceaușescu. Intere- 
' sul cu cure vom urmârl si In conti
nuare desfășurarea lucrărilor con
ferințe! este tot atit dc mare, deoa
rece problematica ordinii., de zl a 
acestui înalt forum al partidului 
corespunde voinței noastre de 
a contribui Intr-o măsură tot 
mal mare la făurirea societății so
cialiste multilateral' dezvoltate pe 
pămlntul României.

Raportam cu mlndrie cA in cinstea 
acestui mura eveniment pi pfirjljdu-,

sv.pllmentar, pe primul trimestru 
din acest an, 747 tone cauciuc sinte
tic, 548 tone p.v.c., 160 tone fenol, 
174 tone acetonă, 120 tone antldău- 
nătorl, ill tone fracții aromate șl 
18 918 tone produse im troll ere. A- 
ceasta a permis livrarea peste plan 
la export a unor mărfuri tn valoare 
de 2 245 mU lel-valulă, precum și 
asigurarea în măsură cresclndă 
a necesităților de producție și con
sum ale economiei naționale", '

„Colectivul de muncitori, Ingineri 
șl tehnicieni ai Fabricii de rul
menți Blrtad — se relevă lntr-o te
legramă — raportează Conferinței 
Naționale a partidului că a Înregis
trat succese do seamă în realizarea 
și depășirea angajamentelor luata, 
sarcinile de plan șl angajamentele 
asumate fiind depășite la produc
ția globală industrială cu peste 
șapte milioane lei, producțta-marfă ■ 
cu un milion trei suta dc mii lei, 
producția-marfă In export cu peste 
treisprezece milioane lei, iar pro- 
ducțta-mnrfă vîndută șl Încasată cu 
peste un milion leL Zilele Confe
rinței Naționale au fost declarate 
•de colectivele nonsLrc de muncă 

' zile record In ear© vom da

ȘTIRI SPORTIVE
Fotbal

CAMPIONATUL EUROPEAN U-
NIVEIISIIML Azi, In cadrul grupe
lor preliminare ale campionatului 
european universitar, se desfășoară 
următoarele meciuri: la Craiova, 
U.R.S.S.-Cehoslovacia (in afară de 
concurs, Luxemburg-Unlversilatea 
Crâlbvn II) ; la Cluj, Buigarta-iugo- 
slavia ți Spanta-Anglia :,bi București, 
Franța-Bfilgta (in afara de concurs, 
Ungarta-Spo-tul studențesc TI) ; Ia 
Constanța, R.F.G.-Malta șl România- 
Olandn.

tida de dublu ; duminică — ora 22,23 
— ultimele două partide de simplu). 
Echipa Învingătoare In acest meci va 
juca apoi cu reprezentativa Austra
liei, In cadrul semifinalei Interzonale.

Ln Santiago de Chile, echipa ehi- 
llană ea va Întrece cu echipa S.U.A., 
iar la Barcelona, echipa Spaniei va 
primi replica fdrmajlei Cehoslovaciei. 
Echipele Învingătoare din aceste me
ciuri vor Juca apoi inlro ele, În ca
drul celeilalte semifinale interzonale.

Xff!“A5EUd,"î »iWJUW&SJ.
Urmărind cu multă emoție și en

tuziasm raportul prezentat Confe
rinței Naționale ne exprimăm ade- 
riunoa noastră deplină ta activita
tea Internă șl internațională a parti
dului șl statului nostru”.

„Partlciplnd cu însuflețire la 
marea Întrecere sodnllMă și cin
stind prin fapte durabile, de Înaltă 
prețuire, Conferința Națională — 
se arată Intr-o altă telegramă — 
co astru ciorii șl slderurgișul mare
lui combinai de Ia Galați au adău
gat, Inceplnd de astăzi 20 iulie, 1a 
patrimoniul economici socialiste ro
mânești un nou și modern obiec
tiv siderurgic : cel de-al treilea 
fumai de 1 700 m c.

Raportăm Conferinței Naționale, 
dumneavoastră personal, mult Iu
bite tovarășe Nieolae Ceaușescu, 
că acest nou furnal s-a construit, 
in comparație cu prima instalație 
siderurgică similara,. lnlr-un răs
timp cii cinci luni mai scurt șl tn 
condiții In care, pentru obiectivele 
conexe ce vor deservi toate cele 
trei furnale, au fost necesare lu
crări in piua de construclll-montaj 
de paste 1G0 milioane let Este un 
titlu de mlndrie pentru Industria 
noastră faptul că toate utilajele 
mecanice șl majoritatea instala
țiilor șl aparatajelor electrice slnt 
dc fabricație românească.

Șarja Inaugurală, elaborată 
tăzi ta Galați, o dedicăm Conferin
ței Naționale — eveniment de sea- 

UMHU o, •«> V U» f» pattldUllll *1 B POPOTU-
lui, chlmlștii borznștenî nu realizat Iul nostru"

ns-

CUPA DAVIS". La sfirșltul aces
tei săptămlni au loc trei meciuri din 
faza finală n „Cupei Davis". La Tbi
lisi, inceplnd do astăzi, se dispută 
meciul dintre echipele României si 
U.R.S.S. (posturile noasire de televi
ziune vor retransmite Jocurile astfel: 
azi — ora 23 — primele două partida 
da simplu ; slmbătă — ora 23 — par-

Fischer l-a egalat 
pe Spasski

Cea de-ra 3-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial do șah, caro se 
dispută ta Reykjavik intre marii 
maeștri Boris Spa&skl (U.R.S.S.) șl 
Robert Fischer (S.U.A.), s-a Înche
iat după 27 do mutări cu victoria 
lui Robert Fischer.

In prezent scorul medului este 
egal : 2,5—2,5 puncte.

Cea de-a 8-a partidă urmează că 
aa desfășoare duminică.

Belgia poate fi comparată ee 
un uriaș muzeu și in același 
timp cu un modern complex 
industrial.

Celebra „Grande Place" din 
Bruxelles, cu turnuri șl pătata 
medievale, .ale căror fațada slnt 
adevărate dantele de marmură, 
înlesnește un dialog viu cu glo
ria secolelor, iar „Atomlum", 
simbolica Înlănțuire a sferelor da 
oțel do pe platoul Heysel, tăl
măcește preocupările șl aspi
rațiile prezentului.

Anvcrsul, ta rindul său, este 
leagănul artelor, al marelui 
Rubens. Tot aici întlineșll Im
pozante Instalații portuare, mo
derne rafinării de petrol, uzine 
metalurgice și fabrici de 
cauciuc șl de Îngrășăminte chi
mice...

Urmașii vestlțllor șlefuitori 
de diamante și ni maeștrilor ti
pografi din Anvers, al țesători
lor din Gând, dantelăresclor 
din Brugi 
Llăge ișl 
edificării.__
azi; a cărei imagine modernă o 
exprimă, statistic, producții a- 
nuale dc milioane tone de căr
bune, oțel, fontă, de echipamente 
industriale, de variate , pro
duse alo industriei chimice șl 
altor. ramuri nle economiei’,” 

"‘‘produse^aRcîIHir"'*’' caracteristic» i* 
*ufe?fențiMă"ci ’ boftatRule gradul «-■• 
■BdlefităSe lelffllelttrie. 0aJa»P

Intemelndu-se pe sentimen
tale prietenești care au unit 
dlnlotdeauna cele două popoa
re, colaborarea româno-belgla- 
na a cunoscut, mai ales In ul
timii ani, un curs ascendent, 
pe multiple planuri. O contri
buție Importantă ta intensifi
carea relațiilor dintre România 
și Belgia au adus-o contactele 
directe intre factori de răspun
dere din cele două țări, vizitele 
reciproce ale unor delegații 
parlamentare, economice, ale 
solilor artei șl culturii. Cele 
două părți, țintnd seama de 
potențialul lor economic în con
tinuă dezvoltare, de legăturile 
tradiționale dintre ele, acțio
nează în direcția adlnclrll coo
perării economice, industriale, 
tehnlco-știlnțlflce, creșterii vo
lumului schimburilor comer
dale, reciproc avantajoase.

Rezultatele pozitive înregis
trate In relnțllle româno-belgle- 
ne, dorința comună de a Identi
fica noi căi de extindere n co
laborării bilaterale constituie 
premise trainice pentru o evo
luție mereu ascendentă. In in
teresul ambelor țâri șl popoare, 
al cooperării 
creării unul 
destinderii.

■1,18 „Industria poloneză 
documentar.

21,M Itadtal Ewa Demarctj'clt.
31,50 „Povestire'" — flim artistic.

PROGRAMUL I

B.CO Deschiderea emisiunii de di
mineață. Teles.

9,1# Universitatea TV.
9^3 Instrumenta șl virtuozi 

violonistul Tudor Par.fi.
13,05 Curs de limba germana f.ec- 

Ua a 4-a).
10.33 Desene animate.
I0.M Bucureștlul necunoscut :

11,10 
piatt

1.J.M S din

dul tirgulul din afară”.
Noi aventuri tn epoca de 
-ilntră.
___ 1 serial pentru copil : 
„Hui mării”. .
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs da limba 
engleză (lecția a 4-a).
Pentru sănătatea dv.

10,13 Oameni al recoltelor bogate
— reportaj.

18.30 „Ex-Terra ’W.
10.M Tragerea Loto.
10,CO Pagini din Bruxelles — film 

documentar.
1SJ9 itol de seri.
19.30 Telejurnal.
53.33 Avanpremiera.
83.33 ITiin artistic : „încercuirea*

— o producție a stuitlouraor 
Iugoslave.

n,<0 Stele nle baletului românese 
„24 de ore”.

S3,W Tenis de dir.p : U.R.S.S. — 
România. Kuala grupei B 
din zona euroncanâ a „Cupei 
Davis'*, Primele două partide 
de simplu. Rezumat filmat 
transmis ds la Tbilisi.

PROGRAMUL fit

Seara n tclcvlzlanll polonei®
13,33 Secvențe din ciclu! documen

tar „Polonia*.
31.10 Art! celebre tn Interpretarea 

baritonului Bernard Ladysz,

cinema
• Puterea ți Adevărul s PATRIA 
»J3; îs; iu,»; :o, dacia — «; 
15,83; 10; 104®.
• Pescărușul : CAPITOL — »,30; 
li; 14,13; 18,3.3; 10.43: M.43.
a Fanfano La Tullpo t GRADINA 
CAPITOL — M.10.
• Dragoste șl amenzi : VICTORIA
— 0: 11.13; 13J9; 16; 13.S0; ÎQ,43.
• Lupta continuă t LUMINA — 0; 
11,18; 13.M; 13,45; 1B,13; ÎS.45.
a Ferma din Arizona s LUCEAPA- 
liUL — 10; 1JJ0; 17; 53,45, DUCC- 
REȘTI — 0: 1133: JȘ; 19,13, GRA
DINA DOINA — S3,13.
• ,,Z" s CENTRAL — BJO; ÎS; 13; 
1740; 53,15.
• Vedere de pe pod a SCAIA — 
»; 11,43; 13; 10; 31, FESTIVAL — 
0; 13: 13; 10; K.43.
■ Ultimul tren din Gim HUI 1 
GRADINA FESTIV/VL — 50,10.
• Program tie desene animale 
pentru copil — 10, Felix șl Otllta
— 11,20; 13,M;‘ 19 : DOINA.
• O afacere s FAVORIT — 0.13;
11,W: 13,43: 10: 18,10; sțuo.
• Program de filme documentare s 
TIMPURI NOI — S,S3—S0JB In con
tinuare.
a Trei din Virginia : FEROVIAR
— t,4S: 11; 13,13: ISja; ISJS; 83,43, 
MELODTA -- 0,45: 11,15; ,13,45;
10JO; 8, MODERN — 0,10;
13.w; 15: is.M: ai, la grâdlnă 
M,I0.
• Jocul de-a moartea 3 EXCEL
SIOR — 9: 11,18; 1XK); 16; 1S.S5; 
M.43, GLORIA — S; 11,15; 13 JO;
15,43: 18,10; 50.M.
o Explozia albi : FLACARA — 
15,53; 18; 50.
O Ca.ua de «nb arbori s GRIVITA

-, 11.15; 13,20; 10; is,IS; K.M. 
AURORA — S; 11,15; 13,23; 15,43; 
18, ta grMinfl — S3,15.
• Moartea vlnejpo ploaie — 10; 12;
14; 19; 18,13, Marile manevre —
59,83 : CINEMATECA (sala Union).
• Legenda s VITAN — 13J0: 18.
■ Această femele s GRADINA VI- 
TAN — M,15.
a M OM do lecție sub mari : VOL
GA — 3,53; 12,53; 15,13; 10; 53,45, 
MIORIȚA — 0: 12; 15; 10; 21, GRA
DINA SELECT — 59,15.
a Femei ta ofsaid : DUZEȘTI — 
13JJ; 10, la grădina —
• Mărturisirile unul comisar de 
politie făcuto procurorului repu
blicii s DUCEGI — tă.M; 10. ia grăc 
dină — ££1,15. ARTA — 15,23; 10, ta 
grădină — M.K).
a Asediul : RAIIOVA — 15,35; IS: 
2'3.15.
a Robin Hood : UNIREA —18; t 
1S.15, la grădină — M,M, GIlADI- !

A
ia,„i ginoiiia - 
NA URA — Sa. IIS.
a Facerea lumii i URA — IB.K): ÎS. 
e Beata s PROGRESUL — lS,a; 
ib; S3.1S.,
a Mibotul subteran i PACEA 
15,43; 18; S3.
■ Așteptarea s FLOREASCA 
ÎS, 13; Sft; K.rJ.
• Asta-searfi dansăm în înmiite i 
VUTORtn. — I0.M: 18; S9.SX 
a Serata t DlltJMUT. SĂRII 
1B,SU: 17,45; SS. ■ ' '
• ÎS scaune : CRÎNGAȘI 
13,S3: 10.
• Cinci pentru Infern : MOBIL
— I5.M; 18. ta Britain® — N.18.
• Vis de drasnste s FERENTARI
— is.sa; ia.
• Osceola î POPULAR — 1B.M;
is: M.15.
« Marea speranță albă : TOMIS — 
5: 11,13: 13.39: 10: 1S.15, la gră- 
dlnrt — FLAMURA — 5: 11.18;
I3.S3: 10; 1S.1S: M.SS.
• Esop î COmOCENÎ — 10; 10; Sffl.
• Batalionul Invizibil : COSMOS
— 15.30: 17.43: S3.
• Pentru ci se iubesc : .MUNCA
— ta; 18: Bî.
» Aventuri ta Marea Neacră i 
CHLTJEST1 - 1B,M; 30.

Ca.ua
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R. P. BULGARIA

i

esențiala a dezyoltflrli econo- 
noartre naționale, eft România

1

i (Sicilia). Două bom-
c

de tovt ... 
relevă apoi

ITALIA

R.S.F. IUGOSLAVIA

___ ...... j afacerile 
Bundestagulul vest-ger- 

ace o vizită In R. P. Chl-

irespondență din București, 
e SLlvano Gonropl. ziarul 

organ nl P.C. Italian,

UNIUNEA SOVIETICĂ
central ol C.C. al 
PRAVDA", a publi-
0 Iulie, o cores

pondență din București consa
crată Conferințe! Naționale a Parti
dului Comunist Român, relulnd pa
saje din raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Slnt rela
tate părțile din raport care ilustrează 
succesele obținute de poporul român 
In Îndeplinirea sarcinilor actualului 
cincinal.

în raport — scrie „Pravda" — se 
subliniază Însemnătatea fnliinlrll.ir 
pa linie de partid și de stat, am
ploarea deosebită a relațiilor econo
mice, tehnlco-ștllnțlflce șl cultura
le, dezvoltarea cooperării !n produc
ție și intensificarea schimbului de 
experiență Intre Republica Soda- 
ILstă România și Uniunea Sovietică, 
rolul de seamă pe care l-au avut 
Intllnlrile șl convorbirile secretaru
lui general al P.C.R. cu conducătorii 
sovietici In diferite prilejuri, Inclusiv 
la semnarea Tratatului de prietenia, 
colaborare șl asistență dintre U.R.S.S. 
șl România.

Slnt, totodată, evidențiate, pasa
jele din raport privind locul cen
tral rezervat în relațiile economice 
ale României legăturilor comerciale cu 
țările socialiste, necesitatea de a se 
acorda o atenție permanentă lărgi
rii in continuare a schimburilor șl 
cooperării In producție cu U.RS.S., 
de a extinde și pe viitor cooperarea 
cu țările membre ale C.A.E.R., In 
cadrul „programului complex", me
nit sâ contribuie In progresul multi
lateral al fiecărei țâri, la egalizarea 
nivelurilor lor de dezvoltare econo
mică ’

■ Ziarele „MOSKOVSKAIA PRAV
DA", JKOMSOMOESKAIA PRAV
DA-, „SOȚIAIJSTICESKAIA IN
DUSTRIA" ți „KRASNAIA 7.VKZDA" 
publică, la rindu! lor, o știre T.A.S.S. 
referitoare la lucrările Conferinței 
Naționale a P.C.R., la Raportul D’-a- 
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

nea. a subliniat că P.C.R. se pronunță 
pentru dezvoltarea colaborării cu toate 
partidele comuniste jT muhclibrcjjtl, 
pentru respectarea dreptului fiecă
rui partid de a-șl elabora linia po
litică proprie potrivit condițiilor 
concrete. Ceaușescu s-a pronunțat 
pentru colaborarea ps baza princi
piilor respectării egalității tn drep
turi și Independenței fiecărui partid, 
exprimirtdu-șl părerea că deosebi
rile de vederi In unele probleme pot 
fi înlăturate prin convorbiri șl con
sultări reciproce.

if

i I r >'

paris Conferința cvâdripartită 
in problemele Vietnamului

IERI, 1N ITALIA

■"U!

să P.A.F., relevă partea din ra
port privind realizările obținute de 
poporul nostru in edificarea socleifi- 
țil social iste multilateral dezvoltate, 
creșterea rolului conducător nl P.C.R. 
In construirea socialismului șl co- 
munlsmuluL Totodată zincul consem
nează faptul că În raport au fost 
abordate pe larg probleme privind 
diviziunea Internațională a munc.ll. 
dezvoltarea relațiilor comerciale ale 
României cu țările socialiste.

Toate ziarele centrale bulgare In
formează despre deschiderea Con
ferinței Naționale a P.C.IL.șl despre 
raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, !n prima .zi a 
conferinței. Ziarul „RAROTNICES- 
KO DELO", organul central oi C.C. 
■I P.C. Bulgar, relevă Însemnătatea 
conferinței eI redă/ex&ara alin par
tea ds politică externă; » >rnFortului, 

arată, printre altele, că secrcta- 
gerteral al P.C.R. a subliniat im- 

rtanța deosebită o tratatelor re- 
iolte do prietenie, colaborare șl 

asistență cu țările sodollate, 
printre care șl cu Bulgaria, precum 
șl a Intilnlrllor pe linie de partid șl 
de stat Intre conducătorii țărilor, so
cialiste, mențlonind și convorbirile 
avute cu Todor Jlvkov. Ziarul se 
referă, de asemenea, In politica de 
aolldaritate a României cu partidele 
comuniste șl muncitorești, cu forțele 
democratice, tmtllmperlallste șl pro
gresiste din lumea Întreagă. 
Ziarul „ZEMEDELSKO ZNAME", 
după ce se referă le ..poli
tica externă a partidului și statului 
nostru, amplu prezentată In rapor
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
relevă aprecierea secretarului gene
ral oi P.C.R. că „realizarea colâbbră- 
ril între statele balcanice corespunde 
pe deplLn Intereselor securității eu
ropene".

Televiziunea bulgară a relatat, .ae 
asemenea, despre deschiderea Con
ferinței Naționale a P.C.R.

Presa, radiodifuziunea și tele
viziunea iugoslavă au informat 
ps Larg despre lucrările Confe
rinței Naționale a Partidului Co
munist Român, prin corespondențe 
alo agenției „TANIUG" sau prin co
respondențe proprii. Trimisul special 
al televiziunii sublinia că P.C.R., prin 
conducerea sa, a hotfirlt să se pre
zinte în fața națiunii cu un program 
co respond tor» care stubU^te precis 
direcțiile de acțiune în continunre. 
în ce privește raportul prezentat de 
tovarășul Nlcolne Ceaușescu, so re
levă că -„acesta a constituit cu ade
vărat o analiză atotcuprinzătoare a 
activității partidului. Conducătorul 
partidului șl statului român a vor
bit detaliat despre sarcinile parti
dului In toate sferele de activitate, 

amplă șl precisă platformă se 
ie mobilizarea tuturor oame- 

■ntru Întărirea puterii
Pe o i 
prevede —----------
nilor muncii pentri 
economice a țării".

Din capitolul privind problemele 
internaționale este menționat, prin
tre altele, pasajul privind colabora
rea României cu Uniunea Sovietică 
șl celelalte țări socialiste. Se relevă 
că colaborarea cu Iugoslavia se dez
voltă foarte bine, fapt la care și-au 
adus contribuția Intunîrlle cu pre
ședintele Tito, exemplul cel mal 
elocvent al acestei colaborări constl- 
tulndu-1 sistemul hidroenergetic' Por
țile de Fler.

In edițiile lor de joi, ziarele Iugo
slave „BORBA", .JPOL1TTKA", 
„VIISNIK" și altele Informează pe 
targ despre lucrările conferinței, în- 
sennd relatarea traMmluă de cores
pondentul agenției Toniug la Bucu
rești, sub titluri ca :. „Ceauțc’.raj : O 
puternică dezvoltare a colaborării 
dintre Iugoslavia șl România" („Bor
tea") ; „Perfecționarea sistemului de 
producție șl democratizarea vieții 
interne* („PollUlra") ; „Progres pu
ternic in colaborarea dLntre iugosta-' 
vin șl România0 („Vlesnlk"). Cores
pondența apreciază că actuala Con
ferință Națională a P.C.R. are o Im
portanță Istorică.

în ce privește partea Internațio
nală a raportului, se relevă faptul 
că tcrrarășul Nlcolne Ceaușescu n 
arătat că tn centrul pollilril externe 
s-a situat consolldnrcn relațiilor 
prietenești șl a colaborări! multila
terale cu .toate statele rodallste pe 
bazele mnrxlsm-tanlr.lsmdlul șl In
ternaționalismului proletar. De aseme-

R. P. UNGARĂ
Televiziunea ungară a transmis 

miercuri seara Imagini filmate de Ia 
deschiderea lucrărilor Conferinței Na
ționale a P.C.R. șl din timpul pre
zentării Raportului da către tovară
șul Nicolae Ceaușescu, nrătlnd că 
tema principală a conferinței o con
stituie dezvoltarea continuă econo
mică șl socială a RomânleL . Presa 
centrală relatează, de asemenea, des
pre lucrările - conferinței. Ziarul 
„NEPSZABADSAG", relulnd o știre 
transmisă de ngențta M.T.L, sublinia
ză faptul că Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu relevă necesita
tea creșterii eficienței economice și 
abordează problemele planului de 
perspectivă de dezvoltare a Româ
niei, Importanța îmbunătățirii per
manente a activității organizatorice șl Corespondența arata că pe pir 
politico-educative a partidului Internațional, raportul apreciază ;

Rcferin du-se la problenlete privind ‘ . ..... ... .
activitatea internațională a partldu-

■ Iul nostru, ziarul relevă că tovară
șul Nicolae Ceaușascu a declarat că 
în centrul politicii externe a Româ
niei stă Intensificarea relațiilor de 
prietenie șl colaborare multilatera
lă cu toate țările socialiste, aipredlhd, 
printre altele, ca un moment Im
portant vizita în Rom&nta a delega
ției de partid șl de slat din R.P. Un
gară, condusă de Jânos Kădăr.

Ziarul citează acel pasaj în care 
tovarășul Ceailșeseu subliniază că 
trebuie să se facă totul pentru con
solidarea colaborării și unității tu
turor țărilor socialiste, pentru de
pășirea divergențelor de păreri, por- 
nlndu-ge de ta considerentul că aces
tea slnt vremelnice. Necesitatea coln-

■ berării trainice Intre «latele balea- .v-----.-—-t-„
nice șl problema pregătiri! unei In- din București, ziarul scried ^Subite 
llinlrl Intre țările din această reglu- 
ne, Idei cuprinse In raport, slnt, de 
asemenea, menționate de ziar.

R. D. GERMANĂ
'■'ZiarulT „NEUES DEOTS6h£aND", 
organ' al C.C. ai P.S.U.G., publică o 
corespondență consacrată Conferinței 
Naționale a P.C.R. Sub Uliul „Mori 
succese economice ale Republl-- 
cU Socialiste România" slnt re
luate din raportul tOTarășului Nicolae 
C.eaușescu date care reliefează im
portantele realizări In dezvoltarea e- 
conomlco-soeială a Romănlei. precum 
ș< acele pasaje care subliniază că ex
tinderea cooperării economice și teh
nice Internaționale constituie o pre
misă esențiala a dezvoltării econo
miei noastre naționale, că România 
acordă atenție lărgirii colaborării cu’ 
țările membre ale C.A.E/1L

Este scoasă In evidență partea din 
raport consacrata Importanțe! deose
bita a Intilnlrllor șl convorbirilor cu 
conducători nl statelor sodnlLate, 
mențlonlndu-se, In context, convorbi
rile prilejuite de vizita la București 
o primului secretar al,C.C. al P.S.U.G., 
Erich Honecker, șl încheierea Trata
tului de prietenie cu R. D. Germană. 
Toladată, se relevă pasajul In caro se 
subliniază că România se declară in 
continuare, cu toata hotarirea, pentru 
recunoașterea R, D. Germane de că
tre tonte statele, pentru admiterea 
celor două state germane !n O.N.U., 
act care or servi destinderii In Eu
ropa.

Radiodifuziunea șl televiziunea 
R.D.G. au reflectat, de asemenea, 
deschiderea lucrărlior Conferinței 
Naționale a P.C.R. O corespondență 
consacrata desfășurării lucrărilor șl 
raportului prezentat de tovarășul 
Nlcolne Ceaușeseu este publicata șl in 
ziarul „BERLTNER ZEITUNG".

R. S. CEHOSLOVACĂ
Ziarul „RUDE PRAVO", organ al 

C.C. al P.C, din Cehoslovacia, apre
ciază că actuala Conferință Națio
nală s P.C.H. dezbate cele mal Im
portante probleme ale construcției 
societății socialiste multlloteral- dez
voltate In România ți măsurile pen
tru perfecționarea In continuare â 
conducerii fl planificării economiei 
naționale șl dezvoltarea demncrnlSel 
socialiste. Slnt relevate pasajele din 
raport eare se referă la îndeplini
rea cu succes a sarcinilor actualului 
cincinal, la întărirea rolului conducă
tor al Partidului Comunist Român, la 
programul de perfecționare și extin
dere a educației socialiste. în ce 
privește problemele internaționale, 
ziarul evidențiază Ideile din raport 
privind necesitatea dravoltaril pe 
mal departe a colaborării comercia
le șl economice dintre România și 
celelalte țări socialiste, precum și 
aprecierile potrivit cărora oxtăz! slnt 
întrunite tonte condițiile pentru ca, 
in tonnina acestui nn, să poată în
cepe, cu participarea tuturor state
lor Interesate, pregătirea conferinței 
general-europene pentru securitate 
șl cooperare.

Lucrările conferinței reiin. de ase
menea. atenția altor publlcotil ceho
slovace - „LIDOVA DEMOKRA- 
CTEP, .SVOBODM: SI.OVO', „FRA
GE" „MLADA FRONTA", ,.ZEM1'- 
DEI.SKE NOVINY".

într-o. coi 
semnată de 
„LUNETA", 
scrie Intre altele că In raportul său, 
refertadu-se la situația economică, se
cretarul general nl P.C.R. a subllfriât 
aspectele pozitive care vor pormlte 
îndeplinirea planului cincinal cu șase 
luni mal devreme șl a criticat, tot
odată, centralism ui excesiv care per
sistă In uneie domenii, Indiclnd ne
cesitatea de a favoriza șl încuraja 
inițiativele consiliilor populare.

Ccaușescu — scrie „L'Unlta" — a 
subliniat, de asemenea, necesitatea 
dentoltftrll și aprofundării democra
ție! socialiste, Intensificări! partici
pării maselor la conducerea socie
tății, organizării unui larg control 
asupra muncii tuturor forurilor de 
conducere.

>lan

larg relațiile economice externe ale 
României, mențlonind că acesta 
schimburi vor trebui să crească în 
continuare. :

Cotidianul francez „LE FIGARO" 
publică o amplă corespondență de la 
trimisul său special la București, 
Jacques Guillemet Brulon, în care re
latează despre expunerea secretaru
lui general al P.C.R., arăUnd că, după 
ce s-a referit la problemele econo
mice, citind cifre șl statistici, do
cumentul a trasat liniile directoare 
ale edificării unei democrații socia
liste multilaterale, nceasțâ porto a 
raportului Inchclndu-se . prlnj defini
rea pe larg a conceptului de națiune, 
în ultima parte, menționează ziarul 
citat, vorbitorul a fă ras t o analiză a 
ansamblului a llun ți el internaționale 
și a politicii externe a României din 
ultimii anL

R. P. POLONĂ
Televiziunea poloneză, ziarele vor- 

șoviene publică materiale referitoa
re ia lucrările Conferinței Naționale 
a P.C.R. „TRYBUNA LUDU" relevă 
principalele teme ale raportului 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Coamescu. .JSTCIE WARSZAWV, 
caro reia o știre a agenției de pro-

o sardnă principală Întărirea siste
mului socialist In această problemă, 
adăugă ziarul, vorbitorul a arătat ca 
unele divergențe existente au un 
caracter vremelnic, că ele pot șl 
trebuie să fie depășite. Noi apreciem 
că trebuie să acționăm cu toată fer
mitatea pentru ca ele nă nu se adln- 
ceascfl șl să nu devină antagoniste — 
se spune li» raport. De asemenea,, 
scrie ziarul, Ceaușescu a afirmat că 
este necesar să se precizeze mal bine 
principiile fi normele In vederea 
reglementarii relațiilor dintre tonte 
statele socialiste, înlrudt. In condi
țiile existenței a 14 țări socialiste șl 
ale trecerii, In perspectivă, a noi 
state pe calea socialismului, proble
ma relațiilor dintre aceste țâr! sa 
pune Intr-un mod nou.

/încheierea corespondenței, șale 

nițnd încă o dată solidaritatea pe 
care o va, manifesta șl In viitor 
România față de toate tortele nnil- 
Imperlnllste și care lupta pentru 
pace, Ceaușescu a afirmat ca fle
care partid trebuie Bă acționeze în 
condițiile concrete ale țării " respec
tive șl ipoartă întreaga-'rrtspiindere 
pentru elaborarea propriei strategii 
șl tactici, liitruclt nimeni nu deține 
șl nu poate deține ndevârid absolut ; 
toate partidele slnt egale șl pot aduce 
o contribuție Importantă Ia îmbogă
țirea teoriei șl practicii revoluționa
re, șl fiecare partid jxMurtA răspun
derea șl nre dreptul sa stabilească de 
sine stătător căile Înfăptuirii revo
luției șl construcției socialiste".

La rindiil său, ziarul „AVANTI", 
organul PârtlduluJ Socialist Italian, 
informlnd despre raportul prezentat 
de tovarășul Ntcdae Ceaușescu, 
relevă apoi că . orientarea In po- 
lltica externă a adus României nu
meroasă consensuri Internaționale, 
lor roadele el nu pot să !:-.’.l:z!e, 
„După ; ' părerea observatorilor, 
scrie „AvanU", Nicolae Ceaușescu a 
obținut chiar de ia început, apro
barea partidului și a țării".

AUSTRIA
Ies două emisiuni succesive, ra

dioul austriac a informat la 16 iu
lie despre lucrările conferinței, 
relevlnd Îndeosebi acea parte a ra
portului prezentat de secretarul ge
neral al P.C.R.. care ee referă la 
situația international^ La ria
dul său, televiziunea austriacă a 
Indus In cele două jurnale de seară 
relatări,' Ilustrate cu secvențe care 
prezentau pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu La tribuna conferinței 
Joi, ziarul „VOLKSSTIMME", or
ganul P.C. din Austria, scria : 
„Secretarul general Ceaușescu a a- 
bordat un cerc larg de problente 
privlnd( economia, politica Internă 
ți externă a Românie!. El a infor
mat, printre altele, .d«pro împle
tirea. muncii de. partid 'Cu cea din 
organele de stat șd a propus o lăr
gire a C.C. ăl partidului prin coop
tarea a 20—30 de activLști din pro
ducție. crearea unul consiliu pen- 

. tru dezvoltarea economleo-sodoLă 
a României, un consiliu financiar 
șl bancar pe lingă Consiliul do Mi
niștri șl un consiliu financiar cen
tral".

în domeniul politicii externe, scrie 
„Volfcsatlmme", raportul a preco
nizat dizolvarea blocurilor milita
re clin Europa, precum șl renun
țarea de către toate statele la folosi
rea forței1 șl la armele aiomlee. 
Ceaușescu a chemat S.U.A să pună 
capăt fără Intlrziere războiului dto 
Vietnam șl sfi-șl retragă trupele din 
Asin de sud-est.

Relatări despre Conferința Națio
nală publică, de asemenea, ziarele 
„Klinil lt" șl „DIE PRESSE".

FRANȚA
în relatarea sa despre desfășura

rea lucrărilor Conferinței Naționale 
a P.C.R., ziarul „I-HUMANITF?1, or
gan central al P.C. Francez, ișl con
centrează atenția asupra raportu
lui prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mențlonind Int.ro altele 
că raportorul a expus măsurile 
propuse pentru a se răspunde 
exigențelor noii etape de dezvol
tare a României. El a subliniat 
că delegații vor trebui sâ analizeze

rcall- 
rea lui Înainte de terman, pentru 
spori mal rapid bogăția națională, 

nivelul de trai, 
partea din raport 

privind nciivltotea Internațională, 
,J>’HurnanIl6" menționează că secre
tarul general al -P.C.R. a evocat

DANEMARCA
7.1arul „LAND OG FOIJC", orga

nul P.C. din Danemarca, publică o 
amplă corespondență de _ In trimisul 
silts special la București,' intitulată : 
„Realizări șl perspective ale Româ- 
nleJ*. Corespondența, consacrată In 
întregime Conferințe! "Naționale a 
P.C.R., subliniază „bogăția de Idei 
șl. Importanța problemelor teoretice 
expuse de secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu".

„Raportul — se arată Intre altele 
— exprimă preocuparea constantă a 
P.C.R. de a asigura participarea din 
co în ce mol largă țjl mal calificată 
a oamenilor muncii la conducerea 
țării ; acesta este o parte integrantă 
a politicii comuniștilor români. O 
politică ce are drept țel o dezvol
tare a societății socialiste, care să 
asigure nu numai an nivel de trai 
material mal rldlcnt, d șl un înalt 
nivel de conștiință, un spirit de ini
țiativă mal larg, o Înaltă responsa
bilitate civică a fiecărui cetățean In 
parte și a poporului în Întregimea 
sa".

PARIS 30 (Agerpre®). — La Paris 
a avut loc, joi, cea de-a 151-a șe
dință plenară a Conferinței cvndri- 
partlte tn problemele Vietnamului.

Lulnd cuvlntul, Nguyen Thl Blnh, 
conducătoarea delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu j ol Re- 
BubUdl Vietnamului de Sud, a sub- 

nlat că reglementarea probleme! 
vietnameze trebuie să comporte 
,,un caracter definitiv ri complet 
ceea ce Implică reglementarea con
comitentă a problemelor politice ?! 
militare". Ea a criticat poziția 
S.U.A.. care Insistă să ■ fia i exami
nate numai „problemele militare", 
wfitlttd că ceea ce Statele Unite de
numesc „participarea americană la 
război” reprezintă în realitate un n- 
mestec șl o agresiune, care se mani
festă nu numai pe plan militar, d 
șj pe ptan politic. „Pe plan militar — 
a spus Nguyen Thl Blnh — S.U.A. 
au transformat Vietnamul, de sud 
Intr-o bază militară americană, au 
Introdus In mod ilegal acolo trupe 
americane și au folosit uriașa lor 
mașină militară împotriva poporu
lui vietnamez. Pe plan . politic, 
S.U.A. au Instalat la putere In Viet
namul de sud o administrație fi
delă lor, rai un uriaș aparat de con
sta!ugere șl asuprire pentru a folosi 
ea o armă a politicii lor neocolonta- 
liste șl de război, pentru a perma
nentiza scindarea Vietnamului".

. • ■/■ ; /.ta ir î

Conducătoarea delegației a amin
tit că planul pașnic In șapte puncte 
propus de G.R.P. conține o serie de 
propuneri concrete core permit re
glementarea celor mal Importante 
probleme. După reglementarea a- 
cMtora, a arătat ea, nu va fl greu 
să fie reglementate șl alte probleme 
concrete, lntr® care cele privind în
cetarea focului șl prizonierii de 
război,

Xuan Thuy, conducătorul delega
ției R. D. Vietnam In Conferința de 
1a Paris, a relevnt în cuvintareă 
sa : Deoarece S.U.A. au fost acelea 
care au dezlănțuit un război agresiv 
în Vietnam, lor le revine sâ-l piuai 
capăt, să Înceteze toate acțiunile 
forțelor lor terestre, navale și ae- 

-riene, să retragă neîntârziat din 
Vietnamul de aud trupele lor șl ce
lelalte categorii de personal ameri
can, precum și trupele și personalul 
altațllor lor, să desființeze toate ba
zele militare americane din Vietna
mul de sud. El a cerut, de aseme
nea, cu fermitate, încetarea imediată 
a minării porturilor R. D. Vietnam 
și a bombardării teritoriului său.

Cuvlntărlle conducătorilor delega
țiilor S.U.A. și administrației salgb- 
r.eze nu au conținut nld un fel de 
răspuns concret la cererile delega
țiilor G.RJ>. al R.V.S. șl R.D. Viet
nam.

ROMA 23. — Corespondentul
im, N. Puicea, transmite : La 23......__ __,________ ______ Iulie
n-a desfășurat In intreaya Italie gre
va de 21 de ore a 1203 000 de mnn- 
ciiori din sectarul construcțiilor edi
litare. Declarată unitar de către cele 
trei muri centrale sindicale (C.G.LL, 
C.T.S.L. șl U.I.L.), greva are ca scop 
principal reînnoirea contractului de 
munefl al acestei importante categorii 
de oameni nl mundl, uolldtarea de 
măsuri din partea autorităților în ve
derea dezvoltării programelor d« 
construcții de locuințe, măsuri împo
triva creșterii șomajului, respectare» 
drepturilor sindicalei. în cadrul des
fășurări! grevei, în principalele cen
tre ale Italiei au avut loc manifestații 
și adunări.

ziarele

!!

.-/-M’W ,

Paris. In Încheierea declarații 
__ reafirmă hotfirirea populației 

și ecocld, a desfășurat un război vietnameze de a-șl continua 
—j— _■----- . ----- — . împotriva agresiunii, plnă la

__________ _ rlrea victoriei depline.

Hanoi a avut loc sesiunea

lâneaf readjului C.C. alMuha Patriei 
din Vietnam

ANGLIA
Sub' titlul „Grăbirea marelui a- 

vlnt Industrial", cotidianul britanic 
„TIMES" publică o corespondență a 
trimisului special, Dessa Trevlssan, 
In care se arata că secretarul gene
rai al P.C.R. „a deschis Conferința 
Partidului Comunist, rare urmează 
să oprobe un program ce va da pu
tință României să re alăture clubu
lui națiunilor dezvoltate mal- rapid 
dedț .fusese,'planificat inițial. Nicolae 
Ceausescu. s-a ocupat de flecare as
pect al Industrializării, fădnd apel 
ta fermitate șl disciplina șl la înde
părtarea oricărui obstacol care îm
piedică dezvoltarea rapidă. Preșe
dintele nu a lăsat nld o umbră de 
îndojnlă' că actualul plan cincinal, 
care expiră In 1375, va fi Îndeplinit 
cu șase iun! înainte de termenul sta-, 
bllit Aceasta conferință a partidu
lui, a spus el, va Intra In istoria 
națională ca un moment crudal In 
lupta pentru-'industrializare".

în domeniul politicii externe — 
scrie ziarul — domnul Ceaușescu a 
reafirmat cu tărie punctele de vedere 
românești in problemele Internațio
nale generale, di și th cele privind 
relațiile cu țările comuniste.

Relatări despre lucrările conferin
ței publică, de asemenea, ziarele 
britanice ..GUARDIAN" șl „FINAN
CIAL TIMES".

'i "

FINLANDA
în emisiunile de știri dlr. 19 Iu

lie. radioul finlandez a Informat des
pre deschiderea lucrărilor Conferin
țe! Naționale a P.C.R-, nrătlnd că 
„Nicolae Ceaușescu a prezentat un 
raport foarte Important pentru dez
voltarea viitonre a României". La 20 
iulie, sub tlUirri ca : JJarg program 
de dezvoltare’ economică a Româ
nie!" (..SUOMEN SOSIAUDEMO- 
KRAATTI"), „Ceaușescu vorbește 
despre dezvoltarea economiei" 
(,ni:iSINGIN SANOMATO, „Tine
retul din România are datoria de a 
rotind" („PATVAN SANOMAT*), 
„Ceaușescu vorbește despre demo
crația sodalistâ" („HUFVUDSTAD- 
IILADET"), presa centrală finlandeză 
a publicat ample’comentarii In lega
tară cu deschiderea lucrărilor Con
ferințe! Naționale a P.C.R. șl ra
portul prezentat de tovarășul 
Nlcolne Ceaușescu.

Ziarul „KANSAN UUTTSET", or
ganul central al Partidului Comunist 
din Finlanda, a publicat înaintea 
deschiderii lmrfrllor conferinței o 
amplă corespondență, însoțită de fo
tografii din București, intitulată 

8 ..Pianul dncinal in patru an! !'țT ju
mătate — o lozincă în. România".

JAPON1A
în relatarea sa despre lucrările 

Conferinței Naționale n P.C.R-, zia
rul japonez „ASAHI SÎHMBUN" 
publică o corespondență din Bucu
rești In care arată că tn prima zi n 
lucrărilor secretarul general al 
P.C.R. a prezentat un raport amplu 
asupra politicii Interne șl externe. 
Despre deschiderea lucrărilor con
ferinței Informează, de asemenea, 
ziarul japonez de limbă engleză 
„THE JAPAN TIMES".

i

rezultritele acnuile ale planului 
cinai șl să la In considerare 
zarea Iui înainte de termen, ’

._ '.i__„ .....
pentru a perfecționa organizarea so
cietății și a ridice ■ ' ■ ■ ■- ■

Referlndu-se la

GRECIA
Ziarul grec „TO VTMA" publică o 

amplă relatare privind deschiderea 
lucrărilor șl prezentarea raportului 
de către șecretarul general al P.C.R. 
Ziarul „ELEFTEROS COSMOS" re
levă că principala problemă la ordi
nea de zi a Conferinței Naționale ■ 
P.C.R. este programul de dezvoltare 
a {Arii, Iar „TA, NEA", care se referă 
Îndeosebi In capitolele consacrate po
liticii externe. Ișl însoțește relatarea 
cu o fotografie Infățlșlndu-I pe se
cretarul general al P.C.R. la tribună,

HANOI 20 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. transmite că, la 17 iulie, Ia 
Handl a avut loc sesiunea extraor
dinară lărgită a Prezidiului C.C. al 
Frontalul Patriei din Vietnam, ta 
care au luat parte’ reprezentanți al 
partidelor politice. organizațiilor 
de masă, ai naționalităților, cultelor 
șl oi Armatei populnre vietnameze. 
Partid par. ți 1 au adoptat o rezoluție 
In cure este condamnat guvernul 
american pentru noii pași pe care 
l-a făcut în escaladarea războiului. 
Rezoluția cere guvernului american 
nfi pună Imediat capăt bombardării, 
minării și blocării porturilor R. D. 
Vietnam, politicii de „vietnamlzare” 
a războiului, angajării S.U.A. în 
Vietnamul de sud, să retragă din 
Vietnamul de sud Întregul efectiv 
nl trupelor sale șl alo sateliților săi, 
să negocieze serios la conferința de 
In Paria șl să dea un răspuns pozi
tiv propunerilor Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

Agențiile Franca Prease șlTA.S.S. 
Informează, dtlnd un raport remis 
presei de către Comisia de anchetă 
asupra crimelor de război ameri
cane din R. D. Vietnam, că, Ince- 
Îiind din aprilie a.t, aviația State- 
or Unite a aruncat asupra terito

riului nord-vletnamez peste ffiJfflJO 
de bombe, iar flota a șaptea a 
S.U.A. a lansat asupra "coastelor 
nord-vletnameze peste 44 800 obuze 
de mare calibru. Bombardierele 
„B-52", se spune in raport, au lo
vit regiuni populate, cum rint Hal- 
fong, Vlnh, Thanh Hoa. 135 de mi
siuni ale aviației americane au fost 
îndreptate împotriva digurilor și lu
crărilor hidrotehnice, provodnd ava
rii șl-distrugeri. Bombardierele a- 
merlcane au distrus, parțial sau to
tal, 60 de școli, 30 Instituții sani
tar e, rirea 30 de biserici sau pagode, 
dteva ferme agricole de rtat șl în
treprinderi industriala.

Demisia 
guvernului olș^z

HAGA (Agerprei). — Ezrsnd 
Blesheuvel, primul ministru a. O- 
Landel, a prezentat joi reginei Ju
liana demisia guvernului său, ausânță 
agenția France Presse.

Criza guvernamentală a fost (Si- 
danșută da recenta demisie aa do! 
miniștri — Willem Dress, ministru! 
transporturilor, șl Jonkheer d« 
Brauw, ministru al cercetării știin
țifice, ambii membri al Partidului 
Democrat-Socialist „73", înființat 
înainte de alegerile din aprilie 1071. 
Nem Ie celor doi miniștri,

reprezentanți al democrot- 
or „70“ în guvern, au fost 

determinate de o serie da prevederi 
ale bugetului ps 1073, care Indică un 
deficit de 3.5 miliarde guldeni, gl 
restricții sfeclind departamentele 
transporturilor șl cercetărilor științi
fice. Demisiile acestora au echivalat 
cu pierderea majorități! parlamen
tare a coaliției guvernamentale : prin 
retragerea sprijinului celor opt de
pute ți al Partidului Democrat-Socia
list „70“; coaliția a rămas cu 74 din 
ceia 159 de mandata ala Camerei 
Deputațllor.

VIETNAMUL DE SUD

Declarația C.C. al F.N.L și a Guvernului Revoluționar Provizoriu
VIETNAMUL. DE SUD 20 țAger- 

pres). — Comitetul Central a! Fron
tului Național de Eliberare șl Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud au dat pu
blicității o declarație cu prilejul Îm
plinirii n 13 ani de la semnarea Acor
durilor de la Geneva din 1054 cu, pri
vire la Vietnam. în declarație ss 
arată aă Impcrinlfcimul S.U.A. n sabo
tat In mod sistematic aceste acorduri, 
a transformat Vietnamul de sud în- 
Lr-o rieocdlonle șl o bază militară n 
S.U.A., pariind un război de genocid 
și ecocld, a desfășurat un război 
aerian șl naval de dlsLrugnre .Împo
triva R. D. Vietnam și a intcnslficnt

războiul de agresiune Împotriva 
Laosulul șl CambodgleL

C.C. al Frontului Național de Eli
berare șl G.R.P. nl Republicii Viet
namului de Sud declară în mod 
solemn că nu vor tolera încălcarea 
teritoriului vietnamez, fie în nord, 
fie în sud, de către Imperialismul 
S.UJL Statele Unite trebuie să pună 
capăt agresiunii șl politicii lor de 
„vletnnmlzare" a războiului, să abor
deze cu seriozitate negocierile de Ia 
Paris. în încheierea declarației se 

sud- 
lupta 
cuce-

Kurt Waldheim despre 
vizita sa in U.R.sIs

MOSCOVA aa (Âgerprea). — îb 
tr-o convorbire avută cu un eore-s- 
pondent ai agenției T.A^.S, Kttrt 
Waldheim, secretarul general al 
O.N.U., care se afla' lntaM}- vizită la 
Moscovă; a arătat, că! a abordat cu 
Alexei KCsIghln șl cu Andrei Gro- 
mlko un cerc larg de probleme ale 
situație! Internaționale, precum șl 
chestiuni care privesc Organizația 
Națiunilor Unite. El a apreciat 
schimbul de păreri drept foarte rod
nic și utib

Răspunzlnd la o întrebare, Kurt 
Waldheim a subliniat că O.N.U. 
poate șl trebuie să Joaca un anumit 
rol în eforturile îndreptate spre so
luționarea crizei din Orientul Apro
piat „De aceea, a adăugat el, sînt 
pentru continuarea mldunll M 
Gunnar Jarring".

Alexei Koslghln, președintele Con
siliului de Miniștri al U.RJ9.S., 
a oferit, miercuri, un print în 
onoarea Iul Kurt Waldheim. Alexei 
Koslghln șl Kurt Waldheim au « 
Ut alocuțiuni.

Cuba a stabilit reltriil di- Premierul Consiliului de 
plomatice cu Somalia și Stat al R.P. Chineze, Clu 
Zambia. I',,n Havana ss anunță că 
guvernele Republldl Cuba șl Soma
liei au hot&rit să stabilească relnțil 
diplomatice la nivel de ambasadă. 
De Qsemenca, la Lusaka s-n anunțat 
că guvernul Zamblel șl guvernul Cu
te! nu holărlt să stabilească relații 
diplomatice Intre cele două țări, la 
nivel do ambasadă.

In comunicatul privind 
vizita în L P. Ungara a Iui 
Ne Win, președintele Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Blrmane, 
premier șl ministru nl apărării, se 
erată că părțile au făcut un schimb 
da păreri în probleme bilaterale șl 
Internaționale de Interes comun șl au 
hotărit să Întreprindă eforturi pen
tru dezvoltarea in continunre a rela
țiilor prietenești dintre cele două țări, 
pe baza avantajului reciproc.

0 delegație guvemamen- 
talâ americana, condii$a de 
Peter Peterson, ministrul comerțului, 
a sosit Joi Ia Moscova, pentru n par
ticipa, fncepind de vineri, In lucră
rile primei sesiuni a comisiei mixte 
sovleto-americane pentru problemele 
comerțului.

Președintele Salvador Al
lende 0 ,na,ntal examinare 
Congresului legea privind activitățile 
economice rezervate statului — rela
tează agenția Prcnsu Latina. Această 
lege prevede că !n anumite sectoare 
do Importanță majoră pentru dezvol
tarea economică n țări! trebuie să 
crească participarea statului sau ca 
acestea să fio puse In Întregime sub 
control guvernamentnL

Un proiect do lege
se atribuie Corporației Venezuelans 
de pelrol (C V.P.) controlul exclusiv 
asupra pieței Interne de derivate pe
trolifere a fost aprobat ele Camera 
Deputațllor a Parlamentului din Ve
nezuela.

En-lal, șl adjunctul ministrului, afa
cerilor externe, Clao Kunn-hua,' l-au 
primit pe Gerhard Schroeder, pre
ședintele Comisiei pentru 
externe a ' ' 
man, care face 
nezfi — anunță agenția China Nouă 
Cu acest prilej, a avut loc o convor
bire sinceră șf prietenească.

Guvernul francez, lntniTilt 
în ședință șăptămÎMlă, a reafirmat 
menținerea embargoului asupra vân
zărilor de urme către țările aflate in 
zone de conflict Purtătorul de cuvlnt 
al guvernului a declarat că această 
hotârire se referă șl la embargoul 
Instituit In 104V7 asupra exporturilor 
de arme către țările din Oriental 
Apropiat Implicate în conflictul ara
bo—Lsraellan.
■ ■'//

Kta & Sen,««4^
C.C. al Partidului Muncii dir. Co
reea, șef da stat șl premier al Ca- . 
blnctulul de Miniștri al FLP.D. Co
reene, a primit delegația Frontului 
Național , șl guvernului Republicii 
Populara Democrate a Yemenului, 
core efectuează în prezent o vizită 
In R.PJD. Coreeană.

I ‘ . . > £ > , '

Lh Moscova, mlntatml fi* 
erterna al U.R.S.S., Andrei Gromlko, 
șl Murtado Said Abdel Baky, minis
trul de externe ol Irakului, rare a 
sosit într-o vizită în Uniunea Sovie
tică, au procedat, joi. La schimbul 
Instrumentelor do ratificare a Trata
tului de prietenie șl colaborare sovio- 
to—Irakian.

In intervalul 8— IS lull#, 
centrul pentru navele cosmice 
pilotate din orașul american 
Houston au avut loc întrevederi 
ale specialiștilor Academiei de 
Științe a U.lt.S.S. și al Adminis
trației naționale a S.U.A. pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (NjLS_A), 
consacrate examinării și punerii 
de acord a materialelor recla
mate de efectuarea lucrărilor 
comuna pentru crearea unor 
mijloace adecvate de apropiere 
și joncțiune a unei nave cosmi
ce sovietice de tip „Solar* cu o 
nacd spațială americană de tip 
„Apollo", in anul 19TS.

Guvernul sudanez a ho- 
târrît sâ reia relațiile diplo
matice cu S.UJL - 8 anuflJa‘ 
un purtător de cuvlnt al guvernului 
din Khartum, Se reamintește că re
lațiile sudanezo-nmerieane au fost 
rupte în 1057, după războiul lsraella- 
nd—arab.

Un non atentat criminal 
d grupurilor neofasciste 
b fost înfăptuit joi împotriva sediilor 
a două secții ale P.C. Italian’din lo
calitatea Adrnno (Slcilla). Două bom
be, cu o mare putere de explozie, au 
provocat daune serioase, spărglnd 
geamurile unor clădiri pe o rază de 
sute de metri. Atentatul a sllrnlt In
dignarea tuturor forțelor democratice, 
duminică urmfnd n se desfășura la 
Adrnno o mare manifestație de pro
test împotriva acțiunilor teroriste de 
esență neofascista.

Un comitet pentni o nouă 
politicâ crustralicmâ do 

alcătuit din personalități 
marcante ale vletU sociale, econo
mice și culturale ale țării, a luat fiin
ță la Melbourne. Noul organism a dat 
publicității o declarație in care re
levă că „este In Interesul Australiei 
să stabilească relații cu R. P. Chi
neză".

Violente furtuni *-,n aMtu‘ 
Iun! șl marți asupra regiunii pari
ziene șl a mal multor departament» 
franceze, prorocind paguba conside
rabila.


