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la încheierea lucrărilor

(Continuare in pag. a III-a)

termina cincinalul în 1 ani șl ju
mătate.- (Aplauze puternice). Așa 
după cum a reieșit din dezbateri, 
sint posibilități ca Intr-un șir de 
Județe, ministere, întreprinderi, 
colective de oameni ni muncii să 
se realizeze în acest termen sarci
nile cincinalului. Sint șl unități și 
Județe care consideră că le trebuie 
ceva mai mult. Caracteristica ge
nerală este insă faptul că toate 
comitetele județene, toate colecti
vele, de 
ministerele consideră

— COMUNIȘTI, activiști ai partidului și statului, nu precupețiți nimic pentru n 
răspunde încrederii nețărmurite pe care întregul’nostru popor și-o pune în Partidul 
Comunist Roman, pentru ca. partidul nostru să-și. îndeplinească cu cinste rolul de 
forță politică conducătoare a societății socialiste românești.

și ale Congresului al X-lea ale partidului

venitul 
Nu pe 

dezvol- 
propu- 

creștere mal 
economice,

— MUNCITORI, nu precupețiți nimic pentru dezvoltarea și modernizarea con
tinuă a industriei noastre ! Dovediți și în viitor capacitatea clasei noastre muncitoare 
de a conduce națiunea spre culmile comunismului, de a duce Ia bun sfirșit misiunea 
ei istorică revoluționară !

— INTELECTUALI, alături și împreună cu muncitorii și țăranii, puneți toată 
priceperea și cunoștințele in slujba progresului patriei, a aplicării in viață a celor 
mai înaintate descoperiri alo științei, tehnicii și culturii contemporane.

— ȚAR ANI, în strînsă unitate cu clasa muncitoare, consacrați toată energia șl 
puterea voastră de muncă înfloririi agriculturii, înfăptuirii programului elaborat de 
partidul comunist !

2. Conferința Națională aprobă activitatea 
desfășurată de Comitetul Central, de organele 
sale, de toate organele și organizațiile de 
partid în perioada care a trecut de la Confe
rința Națională din 1967 și Congresul al X-lea 
ale partidului. Conferința subliniază în mod 
deosebit rolul remarcabil al secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în elaborarea și înfăptuirea 
politicii noastre interne șl externe, In condu
cerea întregii activități a partidului și statului.

Prin aplicarea în viață a politicii partidu
lui, a hotărlrilor adoptate de precedenta 
Conferință Națională și Congresul al X-lea au 
fost obținute realizări de seamă în dezvoltarea 
economică și soclal-culturală a țării, în dome
niul perfecționării conducerii, planificării și 
organizării economiei și vieții sociale, dezvol
tării democrației socialiste, îmbunătățirii nive
lului de trai material și spiritual al poporului. 
Toate aceste realizări, care au ridicat România 
pe noi trepte de progres șl civilizație, de
monstrează justețea șt realismul politicii parti
dului nostru. Ele sint rodul muncii însuflețite, 
pline de dăruire șl abnegație, desfășurată de 
clasa muncitoare, țărănime și intelectualitate, 
de toți oamenii muncii, fără deosebire de na
ționalitate,-sub conducerea Partidului Comunist- 
Român. . . . •

3. Dczbătînd proiectele Legii dezvoltării 
economico-sociale planificate a țării, Legii 
sistemului financiar. Legii remunerării muncii 
șl proiectul noului Cod al muncii, Conferința 
Națională apreciază că ele. răspund cerinței de 
a perfecționa în continuare relațiile de produc
ție și sociale în conformitate cu nivelul atins 
de forțele de producție, de a crea un cadru 
lărgit pentru afirmarea în viață a principiilor 
comuniste șl hotărăște să fie supuse dezbaterii 
publice, iar apoi aprobării Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste România.

4. Conferința Națională a Partidului Comu
nist Român însărcinează organele și-organiza
țiile de partid să .la toate măsurile politice șl 
organizatorice pentru aplicarea in viață a isto
ricelor hotărîri adoptate de actuala conferință, 
menite să asigure înflorirea națiunii noastre 
socialiste, o viață liberă șl îmbelșugată între
gului popor, să ridice România pe trepte tot 
mai înalte de progres și civilizație.

5. Conferința Națională, dînd o înaltă apre
ciere victoriilor istorice obținute de poporul 
nostru, sub conducerea partidului, în făurirea 
orinduirii noi, socialiste, adresează clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, tutu.ror oa
menilor muncii, fără deosebire de naționali
tate, chemarea :

Dăruiți-vă, dragi tovarăși, întreaga capacitate șî putere de muncă pentru ca, 
moștenit-o, să înscriem

oameni al muncii, toate 
că planul 

poale fi realizat in mai puțin de 
5 ani; acesta este un lucru foarte 
bun,, tovarăși! (Aplauze puternice, 
prelungite).-

Așa cum am spus la conferința 
de partid a. Capitalei, întrecerea 
este întrecere; angajamentul șl 
chemarea Capitalei pentru înde
plinirea cincinalului în patru ani 
șl jumătate ritmin in vigoare așa 
cum rămîne In vigoare și chemarea 
adresată, in cadrul Conferinței Na
ționale, , de organizația de partid din 
Brașov, euprlnzind o serie de o-, 
bleetlve mal precise. Noi nu vom, 
face decît să acordăm . întregul 
sprijin realizării acestor angaja-' 
mente, iar la sfirșltul. cincinalului, 
mal precis la 23 August 1075. vom 
arăta public cine este cîștigătorui 
întrecerii, (Vii aplauze). Desigur, 
principalul elștigător va fl clasa 
muncitoare, poporul nostru, care va 
obține o. dezvoltare economlco-so- 
cială și mai accelerată,’ (Aplauze 
puternice).

Nu doresc acum să mă declar de 
partea: nici unui Județ: in calitatea' 
mea, trebuie să fiu eu totul Impar
țial, deși am fost la conferința mii. 
nlcipluiui București eirid s-a adop
tat hotărirea. Consider că avem 
obligația să facem totni ca loaie 
organizațiile de partid să se bucu
re de sprijin egal in Îndeplinirea 
angajamentelor pe care șl le-au 
luat. (Aplauze puternice).

P°! 
tăț„.
șează cu claritate direcțiile în care trebuie con
centrate eforturile generale ale partidului și 
poporului pentru continua propășire a patriei 
noastre, pentru dezvoltarea puțernlcă și mo
dernizarea forțelor de producție, perfecționarea 
relațiilor de producție, șl a relațiilor sociale so
cialiste în ansamblul lor, pentru continua în
florire. a științei, invățămîntului și culturii, 
pentru ridicarea nivelului de trai material șl 
spiritual al oamenilor muncii, pentru formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, 
îmbinind armonios răspunderile Partidului Co-, 
munlst Român față de poporul nostru cu înda
toririle internaționaliste ce-i revin ca detașa-, 
ment activ al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al frontului nntiimperialist, ra
portul definește, de asemenea, orientările de 
bază ale politicii externe a României, pozițiile 
partidului șl statului nostru în problemele fun
damentale ale lumii contemporane.

continuare a orinduirii- noastre 
socialiste. (Aplauze puternice).

Subliniez acest lucru, tovarăși, 
pentru că om citit citeva comen
tarii ale presei străine din aceste 
zile, cure Iasă Impresia că autorii 
lor au Înțeles că ne propunem să 
facem eforturi In direcția sporirii 
investițiilor, că vom aloca o porte 
mal însemnată din venitul națlo- 
.rial in aeesl scop. Trebuie să-mi 
fac, poate, o autocritică : poate nu 
am fost destul de clar in raportul 
meu, pentru a nu lăsa Ioc la 
nici un fel do confuzii. De aceea, 
vreau să se înțeleagă bine do către 
toți miniștrii, do către toți condu
cătorii de întreprinderi, de cătro 
toate organele și organizațiile de 
partid că, ceea ce ne propunem 

din ceea ce am

Partidului Comunist Român

acum, este ca din ecea co am 
cheltuit să obținem rezultate mal 
bune ; avem toato condițiile șl 
sint convins că vom realiza aceas
ta, tovarăși! (Aplauze .puternice), 

în al doilea rind, dezbaterile au 
demonstrat forța de granit, unita
tea indisolubilă a partidului nostru 
comunist, care iși îndeplinește cu 
cinste rolul său de forță politică 
conducătoare a poporului român pe 
calea socialismului și comnnismu- 
luL Nri aș vrea să spun mal mult 
decit că, fiecare Ia locul său de 
muncă, avem datoria, obligația, 
să nu uităm nici uh moment că 
slntem membri al unul partid re
voluționar, că slntem șl trebuie să 
răni In cm revoluționari. Să facem 
totul pentru ca partidul nostru 
să-și îndeplinească cu cinste mi
siunea sa istorică de conducător ai 
transformărilor revoluționare in 
România! (Aplauze puternice. 
uKtiejiSe scandează: ...Ceausescu 
—• P.C.R.*-). •

In ni’ treilea rind, in cadrul dez
baterilor s-a căutat să se găseas
că cele mal .bune căi pentru -per-

Poporul nostru rrăiește âslhzi unul clin acele 
momente unice, hoiărîtonre, de care depinde 
locul pe care îl va avea România socialista In 
marea familie a țărilor socialiste, a tuturor na
țiunilor.

Conferința Națională apreciază că stă în 
puterea poporului nostru, condus de partid,, de

....

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂH

Desigur, pini la urmă nu este 
prea greu să se ia angajamente — 
chiar angajamente studiate și do
cumentate — pentru că, realmente, 
se poate spune că angajamentele 
luate au :fost; bine studiate,' bine 
documentate, au pornit de la con
statarea existenței posibilităților 
de depășire ; a planului. Pină la 
realizarea angajamentelor este insă 
un drum destul de lung, sini trei 
ani și Jumătate. Pentru a le în
făptui se impun serioase măsuri 
organizatorice, tchnlco-eednomlee 
din partea tuturor factorilor che
mați să contribuie la dezvoltarea 
societății noastre.

Așa cum am menționat șl in ra
portul prezentat .Conferinței Națio
nale, nil se pune problema de a face 
eforturi fizice sau eforturi financia
re suplimentare. Nu ne propunem 
să realizăm sarcinile suplimentare 
alocind noi fonduri din 
național pentru investiții, 
această cale vom obține, 
tarea mal accelerată. Ne 
nem să obținem o j 
puternică a eficienței 
o folosire mai bună a mijloacelor 
de producție ■ de care dispunem. 
Am Investit mult în ultimii 10 
ani; investim' in cincinalul aceste 
peste 500 miliarde. Ici. Ajungem 
deci la un. volum uriaș de fonduri 
fixe. Ceea ce se impune acum șî 
ceea ce a indicat Congresul al 
X-lea, de altfel, este să obținem 
cu ■investițiile realizate pină acum, 
eu fondurile fixe existente, o pro
ducție mai mare, să valorificăm 
deci mai bțnc cheltuielile făcute. 
Am putea spune nn numai că so
cietatea noastră nu este chemată 
să focă eforturi materiale supli
mentare, dar dimpotrivă, vom liia 
asemenea măsuri ine.it să obți
nem1 o sporire considerabilă a ve
niturilor societății, deei a mijloa
celor necesare creșterii bunăstării 
întregului popor, dezvoltării, in

Stimați tovarăși,
Slntem

Conferinței Naționale a partidului. 
Timp de trei zile au fost dezbătute 
pe larg — in plen șl pe secțiuni — 
probleme de Importanță excepțio
nală pbntru dezvoltarea, României 
socialiste in următorii ani, cil șl 
probleme ale politicii externe a 
patriei noastre.

După cum cunoașteți, discnțillo 
au avut un caracter de lucru; 
s-au făcut numeroase propuneri, 
s-au elaborat documente șl rezolu
ții pe care le-am adoptat in această 
ședință, au fost discutate proiectele 
de legi cofe urmează să fie date 
publicității șl dezbătute public, iar 
apoi prezentate, spre a fl votate. 
Morii Adunări Naționale. Se poate, 
deei, spune că am desfășurat o 
activitate inteusă, rodnică, cu re
zultate deosebit de bune.

Care este caracteristica principală 
a dezbaterilor ce au avut loc’?

în primul rind, dezbaterile au 
fost străbătute ca de un fir roșu 
do preocuparea Conferinței Națio
nale,, a tuturor dciegațllor de a do 
glas voinței partidului șl poporului 
nostru do o adopta măsurile cele 
mal corespunzătoare in vederea 
înfăptuirii in cele mol bune con
diții o hotărlrilor Congresului al 
X-lea al partidului privind făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România, (Aplauze 
puternice, prelungite).

Așa cum a reieșit in cursul dez- 
baterilor, există realmente condiții 
pentru a se realiza in întregime 
prevederile planului cincinal și- >n 
același timp, depășirea prevederilor 
Congresului al X-iea, pentru reali
zarea cincinalului intr-o perioadă 
mal mică de cinei ani.

Aș’dori să salutăm încă o dată 
organizațiile de partid, Incepînd cu 
Comitelui municipiului Bncnrești. 
care și-au luai angajamentul de a

— OAMENI AI MUNCII — români, maghiari, germani șî de alte naționalități 
— uniți-vă și mai string eforturile pentru a ridica pe noi trepte de civilizație patria 
comună — România socialistă ! Faceți totul pentrn a lăsa generațiilor viitoare, ur
mașilor urmașilor noștri o țară liberii, înfloritoare, comunistă !

lichidind cu desăvirșirc rămîncrea în urmă pe care nin
patria noastră pe orbita civilizației moderne, să asigurăm un înalt nivel de viață, 
materială și spirituală, întregii națiuni ! Aceasta este o răspundere și o datorie 
de onoare a fiecărui cetățean față de viitorul copiilor noștri, față de viitorul 
întregului popor, față de cauza socialismului și comunismului în România I

și a activității desfășurate de Comitetul Central pentru 
înfăptuirea hotăririlor Conferinței Naționale din 1967

Conferinței! Naționale
de aprobare a raportului prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al P. C. R.,

Conferința Naționala a Partidului Comunist 
Român, întrunită în zilele de 19—21 iulie 1972, 
a dezbătut problemele privind dezvoltarea eco- 
nomJco-soclală a României în următorii ani șl 
în perspectivă, perfecționarea conducerii pla
nificate a societății șl dezvoltarea democrației 
socialiste, creșterea rolului conducător al parti
dului în edificarea socialismului și comunismu
lui, activitatea internațională a partidului și 
statului nostru.

Desfășurate într-un spirit de înaltă respon
sabilitate față de interesele fundamentale ale 
partidului și poporului, față de viitorul patriei 
noastre socialiste, lucrările conferinței nu con
stituit o puternică manifestare a unității indes
tructibile de voință și de acțiune a partidului 
nostru, au demonstrat capacitatea Partidului 
Comunist Român de a rezolva în mod creator 
problemele complexe pe care le ridică făurirea 
noii orînduiri, de a conduce cu succes poporul 
pe drumul socialismului șî comunismului/de 
a asigura înflorirea continuă a națiunii noastre 
socialiste.

1. In numele tuturor comuniștilor, al între
gului nostru partid, Conferința Națională dă o 
înaltă apreciere șl aprobă întru totul rapoirtul 
prezentat de tovarășul ‘Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general ■al-partldul’ul, analiza •profun
dă pe care o face vieții economico-sociale a țării 
în etapa actuală, liniile directoare ale dezvol
tării în perspectivă a societății românești, per
fecționării.vieții sociale, adincirii/ democrației 
socialiste, creșterii rolului conducător al parti
dului, ale activității internaționale a partidului 
șl statului nostru.

Raportul prezintă marile succese obținute de 
jporul nostru în ultimii ani, precum și greu- 
țile și neajunsurile care .mai există, Infăți-

a asigura accelerarea dezvoltării economico- 
sociale a României, realizarea înainte de 
termen a planului cincinal, creșterea mai 
rapidă a bunăstării maselor, înfăptuirea minu
natului program de făurire^ a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pămfntul Româ
niei.



j

este înzestrat poporul

fi

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU e

partid pe drumul înflo- 
Luc a României, pe dru-

S.'

politic ce înscrie cu litere de aur 
o pagină glorioasă in istoria pa
triei noastre.

Avem satisfacția de a raporta efi 
In industria Bihorului eu fost date

’ ■ l Bl- 
alta 

muncă țtl 
ten' țării
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Răspunsul țării la vibranta 
chemare a partidului

r@r
Știu că va trebui să depunem eforturi mari, dar nici 

un efort nu poate fi considerat prea mare cînd este vor
ba de viitorul patriei socialiste,,de viitorul copiilor noș
tri. Stă in puterea noastră, a tuturora, ca, sub conduce
re a partidului, să realizăm programul minunat de dez
voltare in clteva cincinale in ritm susflnnt a României, 
să asigurăm victoria comunismului in patria noastră I“. 
Această imensă tărie a certitudinii, această încredere 
de neclintit în forțele creatoare șl în voința de înfăp-

„Țelul fundamental al întregii dezvoltări a țării în perioada urmă
toare este ridicarea patriei noastre la un înalt nivel de civilizație și 
bunăstare, înflorirea multilaterală a României socialiste1'.

SClNTEIA — sîmbăfă 22 iulie

a mime

j
i

E țelul care condensează In a- 
eeste zile Întregul șuvoi al reali
zărilor cu care poporul marchează 
marele eveniment din viața pa
triei pe care 11 reprezintă Confe
rința Națională a partidului. Pre
tutindeni, oamenii muncesc, edi
fică, creează cu conștiința trălnl- 
ciei, cu sentimentul viitorului.

în clocotul halelor de la „Vul
can” intllnl-n aceeași cotă a entu
ziasmului. aceeași dorință a oa
menilor — muncitori, Ingineri, 
tehnicieni — de a dovedi, prin 
realizările acestor zile, hotărirea 
lor fermă de a da viață Ideii care 
a cuprins întregul popor — cinci
nalul înainte de termen.

— Ieri, au fo®t îndeplinite șl de
pășite sarcinile decadei a doua a 
lunii iulie, ne declară Marin Sora, 
secretarul comitetului de partid 
din uzina.

Mobilizare maximă — rezultate 
maxime ! Concret, ele reprezintă 
următoarele : un cazan de M glgis- 
calorii, 100' tone părți specifice, 48 
tone utilaj chimic, un însemnai nu
măr de utilaje pentru industria 
petrolieri

■— Totul trebuie acum regindlt. și 
o vom face ndntlrzlat. In lumina 
viitorului, a perspectivelor pe care 
ni le deschide raportul tovarășului 
Nlcolae Ceoușescu — n,. declară 
inginerul Constantin Obreja, șeful 
secției a IV-a cazangerte. Găsim 
în acest Istoric document o sursă 
inepuizabila da Idei pentru dezvol
tarea in viitor a Industrial noastre 
pe linia maxime! competitivități 
cu realizările de nivel mondial. Nu 
ne mal o îngăduit să gindlm

lucrărl de constructll-montaj în 
valoare do 100 milioane lei la 
instalații conexe care vor servi 
toate trei furnalele. In cea de-a 
dolui. zi a dezbaterilor in ma
rele forum ol comuniștilor, sidti- 
rurglștil gâlâțonl au elaborat prima 
șarjă de fontă.

...Minerii din nordul Moldovei 
anunță un prestigios succes închi
nat Conferinței Naționale a parti
dului : planul producție! este în 
avans cu 40 do zile față de grafic. 
Acest succes constituie un impor
tant pa® in competiția cu timpul, 
pentru realizarea Înainte de ter
men a prevederilor actualului cin
cinal. 'Brigada comunistului Petru 
Moraru, de Ia mina Leșu Ursului, 
s-n angajat să realizeze planul de 
producție .pe ac<K>l an in numai trei 
trimestre. Avansul creat pi rai «adm 
va permite minerilor suceveni să 
obțină la încheierea lunii' august 
un spor de producție' estimat la 
circa 'W milioane lei

foire a poporului nostru — cărora secretarul general a! 
partidului le-a dat o util de vibrantă expresie de la înal
ta tribună a cdnlcrințcl — Iși găsesc o prelungire orga
nică în gîndui și lupta ca care întreaga țară răspunde Ia ' 
tnsullefitoarele chemări ale conferinței.

In notafiile de mal Jos, reporterii și corespondenții 
„Scinteii* n-au iăcut aecit să transcrie aproape steno
grafie chipul vin al realității, iile disparate, dar semnifi
cative, din cronica trepidantă a acestor zile istorice.

— Ziua deschiderii Conferinței 
Naționale a partidului a Însemnat 
pentru nietalurgLștll din Iași cea 
mal Înaltă producție zilnică din 
existența fabricii : 4M tone țevi șl 
244 tone profile. Aceste recorduri 
elnt mal mari cu 23 la sută la țevi 
șl cu 30 la sută la profile, - față do 
media zilnică obținută în acest an.

— Trustul de construcții Timi
șoara. De o săplfimlnă gospodarii 
de aici lucrează In contul lunii au
gust. Ceea ce le va permite ca, plnă 
la sfirșltul lunii, să realizeze un 
volum suplimentar do lucrări In 
valoare de 24 milioane Tel. Intre 
obiectivele date deja In folosință 
Înainte de termen confîomnâm : 
1137 apartamente, ; 1403 locuri in 
câmine muncitorești ; o secție de 
finisaj la întreprinderea teXlllă 
Lugoj ; alimentarea cu apă a ora
șului Buzlaș ; 10 construcții agro
zootehnice ; mal multe . complex» 
comerciale și de prestări bctvIcI:.

„Peste plan” a devenit, aici un 
mori de lucru... planlflcaL

„. In bazinul Rebricea .din ju
dețul Vaslui s-a pus in funcțiune 
eu patru luni și jumătate înainte

de termenul planificat un nou sis
tem de combatere a eroziunii «olu
lui, de construcții hidrotehnice și 
organizarea teritoriului pa impor
tante suprafețe de teren. Amena
jarea acestui sistem, care afectează 
o suprafață de peste 1 OM de hec
tare, facilitează cultivarea cu plan
te cerealiere șl tehnica In condi
ții optime. Beneficiarii flint coope
rativele agricole de producție Te- 
lejna șl Vulturești, care și-au udw 
o Importantă contribuție, prin 
munca cooperatorilor; În efectua
rea lucrărilor.

„ Moment solemn In porțile ma
ritime ale țării: flota noastră ma- 
rlilniă comercială a primii în dota
re un nou cargou, al patrulea din 
acest on, destinat transporturilor de 
mărfuri generale. Poartă numele '■ 
„Tîrgu-Jiu1* șl este cea de-a 01-a 
navă-a fiolei noastre maritime, con
struită la șantierul naval din Ga
lați. Ea are un tonaj de 4 Sf® tdvz 
șl, in cinstea Conferinței Naționa
le a partidului, și-a Început prima 
cureâ- pe um din liniile curente de 
navigație permanentă in Marea 
Mediterunfi.

„Poporul ți-a mcrodințtrt soarta ți viitorul ra Brunii® partidului 
nostru comunist. întregul popor urmează cu încredere deplină cu- 

partidului. Să facem iotul pentru a îndreptăți acoailâ încre- 
I Sînt convins câ întregul nostru partid, aefionind in deplină uni- 
iii va îndeplini cu cinste rolul de forjâ politică conducătoare a 
lății noastre socialisto".

viniul 
cler® ! 
tert®, îi .
socictajii noaiir® soci ansi© \

— Cum vedeți, concret, căile de 
traducere în viață a indicațiilor' 
Tfiportuîul privind creșterea rolu
lui conducător al partidului în 
toate compartimentele vieții so
ciale ? — 11 întrebăm pe maistrul 
Ștefan Nlțulescu, secretarul comi
tetului de partid din secția I me
talurgie a uzinei do utilaj chimic 
„Grlvlța roșie".

— Practic, asta înseamnă. In pri
mul rind șl lnairilty de toate, creș
terea rolului comuniștilor In ■ mij
locul colectivelor unde muncesc, 
acolo unde lșl desfășoară actlvlta- 
taa obștească, acolo undo locuiesc.1

. Cum anume ? în primul rlrwl prin 
exemplul personal. Comunistul — 
exemplu in muncă, model de con
duită, acesta va fi, cred, unul din 
lmpcrallvcl® principale olo codului 
etic socialist

— Ne puteți da clteva exemple î
— Cu aproape un an in urmă a-

veam probleme cu realizarea aar- 
clnilor 'de plan.'Munca era'- prost „„ „„„
organizată. Lucra™ numai ’nlȚ-un ronducâto’r aTorganlraPef crește' 
schimb. La inițiativa comuniștilor mfljnira w « ^uiorita’tea
s-a pornit o acțiune de generali- .... .^x.
zare a lucrului în trei, schimburi, 
în aceasta acțiune s-au remarcat 
turnătorii Alexandru Zamfir, Ma
rin Badea, Constantin Neagu, mais
trul Gheorghe Năstaxe șl alții car® 
au luptat, prin exemplul lor per
sonal, prin munca de Ia om la om,

blu.' Sini cu lotul de aoowl cu 
precterea ©ec-etarutal general 
partidului, câ angajamentele luate 
și estimările suplimentare slnt 
realiste, exprima potențialul pro
ductiv al economiei noastre. Re- 

> zervele de care dispunem, pre- 
' cum și enluztasmul, 'angajarea 

fermi a întregului colectiv ne 
dau certitudinea câ vn.n putea 
realiza sarcinile pe care ni le-am 
asumat.

„Constructorii șl sldpînrglștll de 
pe platforma marelui Combinat si
derurgic ide la Galați raportează 
încheierea luarfiriSor de construc
ție, montaj și reglare Ia cel de-nl 
treilea funytl de 1700 metri cub!, 
gcurtlnd timpul de construcție cu 
cinci luni în comparație cu prima 
Instalație siderurgică similară. Tot
odată, au fost executate In piua

V

Uzina de pompe din București, șecjia montaj greu, 21 iulie, ora 
13. Aceste dale marchează lo-cul și momentul executării ultimelor 
operații de verificare la una din pompele VDF-400. De reținut este 
însâ faptul câ pompele VDF-400, cu o lungime de 6 m, constituie pri
mul lot de 4 bucăți de asemenea produse care s-au fabricat aici In 
acest an.

Fotoreporterul nostru a surprins în obiectiv pe doi din membru 
secției, IScSfușii Gheorghe Bălan și Marin Oanca, care, asemenea În
tregului colectiv, nu au precupețit nici un efort pentru ca produsele

amintite să fie livrate cu 8 zile mai devreme beneficiarului 
— industria chimică.

In aceeași zi, la ora 14,30, la Uzina de mecanică fină din Capitală, 
consemnăm un alt fapt cu semnificații deosebite pentru activitatea 
productivă : harnicul colectiv de aici îșî îndeplinise sarcinile de plan 
pe primele 7 luni ale anului la indicatorul producție globală. Totoda
tă, cu realizările zilei de ieri, depășirile secției manometre pe luna 
iulie au ajuns la 3600 manometre șl termometre. Dintre muncitoarele 
fruntașe ale acestei, secții, în fotografie o prezentăm pe Maria Pădu-

M. Cioe
reanu.

eu mentalitățile Învechite ale n- 
nara. Da atunci pionul este mereu 
nu numai Îndeplinit, dar și depă
șit

■— Tovarășul Ștefan Nlțulescu 
trece Insă sub tăcere un lucru, In
tervine în discuție Constantin Ba
zata, președintele, comitetului sin
dicatului. Comuniștii din atelier au 
avut ta rindul lor un exemplu...

— Adică ?
— Mâ refer Ia exemplul eomu- 

nidului Ștefan Nlțulescu. Omul 
care este mereu în fruntea colecti
vului, mereu prezent la sollcltărila 
producției. Acum clteva luni In 
uzină B-a simțit nevota unul nu
măr mal mare de miezuri coajă. 
Maistrul Gheorghe Năstase, ingine
rul Voslle Drăghlescu șl maistrul 
principal Ștefan Nlțulescu au pus 
la punct o nouă metodă de lucru. 
Astăzi, potrivit acestei metode, u- 
nna producă de trei ori mal multe 
nncmcnea piere. Aala înseamnă a 
răspunde în chip comunist sarcini
lor trasate de partid. Căci rolul 

in 
.Jșl 

prestigiul comuniștilor, iar acestea 
sa. întemeiază numai și numai pe 
fapte. Căci, așa cum spune tdvârfi- 
șul Nîcolae Ceaușcjcu în raportul 
său : „Fină-la urmă, activistul de 
partid, comunistul trebuie jncleca.ll 
nu după vorbe, cl după rezultatele 
mnneii lor".

...Aeesi examen suprem al fapte
lor, ol rezultatelor, al realizărilor 
comunLștii 51 trec in aceste zile cu 
„rnagna cum la uda e“. De pretutin
deni ne vin vești care Ilustrează 
prezența lor avlntată în primele 
rindurl ale întrecerii sortallale, în 
avanposturile lzblnzllor cu caro 
oamenii muncii țin eă cinstească 
Conferința Națională.

— Din raport am reținut în mod 
deosebit faptul câ devansarea nu
mai cu o lună a termenelor de 

în funcțiune a noilor oblcc- 
ansamblul economiei na

ționale echivalează cu un spor de 
producție do G—7 miliarde lei — ne 
spunea inginerul Gâvril-Be— ’ 
șantierului 'de construcții ____
triale țBlstrița.'La noi, oamenii alnt 

nulul 1672, cu un avans de o lună 
și jumătate.

Ca o Ilustrare a celor spuse, șe
ful șantierului blslrițean ne-a re
latat că, In zilele de 10 șl 20 iulie, 
planul zilnic de lucru a fost depă
șit cu 14 la suta, Fierar-betonlștli 
din echipa comunistului David 
Moldovan au monta! zilnic In 
ștruclurâ de rezistență a fabricii 
de plâd aglomerate 5 tone de 
oțel-beton pesta prevederile grafi
cului de lucru ; zidarii din echipa 
comunistului Augustin Stan au 
executat zilnic peste 220 mp lu
cră.-1 de tencuială, depășind pianuâ 
cu 22 la suta. Fină In 20 Iulie pla
nul anual de Investiții a fost în
deplinit în proporție de 04 la sută, 
ceea ce Înseamnă că se lucrează 
deja cu un avans de peste 30 de 
zile.

— Acesta a _______ __________
angajamentul nostru luat în cinstea

„Apreciere: cuprinsă in raport In 
adresa organizației de partid a Ca
pitalei — sa spune In telegrama Co
mitetului' municipal București al 
P.CJL — ne înflăcărează șl ne o- 
bllgă In același timp să facem lo
tul pentru a valorifica din plin 
potențialul material șl uman al 
industriei bucureșlene, astfel Incit 
angajamentul pe care nl, l-am asu
mat, de a Înfăptui planul cincinal 
In patru un! șl jumătate, sâ prindă 
viață șl să sporească aportul Capita
lei la creșterea avuției iraționale. Ra
portăm că numai In primele țns-e 
luni ale anului 1072 oamenii mun- 
dl bucurcșteni au realizat peste 
plan o producție industrială marfă 
In valoare de KM milioane Iei, re- 
prezentind mol mult de jumătate 
din nngnjamentul anual luat In 
ânsten Conferinței Naționale șl a 
aniversării republicii. Ne angajăm 
să nu no precupețim energia, capa- 

„ cltatea de gindlre și acțiune revo
luționară pentru u Înfăptui neabă
tut politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român — In- 
trudrlpare vie a marxlsm-lenlnis- 
mulul creator".

Rornfin, la Conferința Națională ■ 
partidului.

Conștient! de înalta lor misiune, 
cercetătorii Academiei de științe 
socialo șl politice, în frunte cu co
muniștii, iți manifestă nelimitata 
lor adeziune față de tezele prezen
tate in raportul tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu șl de programul CorJe- 
rințel Naționale a' partidului, an- 
gnjindu-șo să-și fundamenteze

Irons de la un capăt la altul de 
conștiința imensei responsabilități 
pentru prezentul șl viitorul țării, da 
spirit critic șl combatlvitalo față de 
neajunsuri, raportul tovarășului 
Nlcolae Cenușescu stabilește cu <Tn- 
ritalo direcțiile în' care trebuie sl 
acționăm'cu toții, pentru continua 
înflorire a patriei șl națiunii noastre 
socialiste, pentru bunăstarea po
porului. I

- Conferinței Naționale 
a partidului că pinii In data de 10 
iulie, colectivele de oameni al mun
cii din industria argeșennfl au obli- , 
nul in plus 6 (WD tone cărbune, 43 MO

’ ș“‘ \ | ș;

punere
live pe ansamblul 
ționale echivalează

«a: spuneia

Conferinței Naționale n partidului. 
Atunci nl s-a părut mult, Acum 
ne dăm seama că putem realiza și 
nul malt.

,™Ln 21 iulie constructorii și 
mentorii de pe șantierul marii 
platforme a chimiei din Săvlnești 
au obținut un nou șl Însemnat re
cord în muncă : încheierea lucrări
lor de montaj la cota finală de 71 
metri de la instalația ,,Az«t IV” 
din cadrul Combinatului de Îngră
șăminte nzotoaso Piatra Neamț.

Fiind precedat de montarea ln- 
tr-un timp record — de numai două 
săptămlnl In loc de 33 de zile — ■ 
tamburului de vapori cu utilaje de 
bază In greutate de 100 tone, suc
cesul de Ieri a creat condiții opti
me pentru începerea probelor teh
nologice la alstcmul de gospodărire 
a apelor și scurtarea cu clrcn o 
luna a termenului de punere In
funcțiune a Instalațlet Cinstea de 
a definitiva succesul șl de a trans
mite acest mesaj do muncă de la 
cota maximi a lifl „Azot IV" a re
venit brigăzii de montări, condusă 
de comunistul Constanlln Mlhai.

Revenim In Capitală, pe platfor
ma Industrială din sud, Ia Uzina 
de mașini grele. Tovarășul Grlgpre 
Cirjan. locțiitorul secretarului co
mitetului da partid al uzinei, ne 
spune; ’

— In raportul secretarului gene
ral al partidului sa arată foarle 
limpede câ atitudinea comuniști
lor față de critică și autocritică tre
buie șă fie deschisă, curajoasă, 
aceasta constituind garanția voinței 
de a se acționa eu răspundere 
pentru lichidare*, lipsurilor șl nea
junsurilor, pentru realizarea ho ta
ri rl lor partldulal. In acari sena a 
trebuit să acționăm și noi eu cî- 
teva zile In,urmă. De mal mult 
timp constatasem că în secția de 
turbina lucrurile nu merg bine. 
Oamenii nu aveau „încărcare" ps 
toată durata lunii, activitatea nu 
era bine organizată, maiștrii nu-?l 
cunoșteau in mod precis sarcini
le, in sfirșlt nu puteam vorbi alei 
de un program de producție. N-nm 
putut trecu cu vederea faptul că 
multă vreme aici s-au încălcat prin
cipiile muncii do partid, câ lipsu
rile n-nu fost dezvăluita la timp, 
că a existat obiceiul de a sa cău
ta justificări In afara secției, de a• g.R țn.
„„----- - ce -tovarășul

Ceaușoscu numea o „diminuare a 
siplrltoilul critic șl mâi cu seamă a 
spiritului autocritic". Slntem insă 
hotărlțl oa, în spiritul rnportuli 
prezentat de tovarășul Nicols 
Coausescu ti__
rințel, să 
tocrltlcă b

ierul Gavfil Beța, jaful s" aruncn-vlna pe alții, adfcâ i 
Ie construcții Indus- tlmplat exact ceea ce -toi.

fost de altminteri

iul
---- ,— ..Jcolae 

șl al hotărlrllor confe
rinței, să facem din critică șl au
tocritică nu un „protocol" de zile 
festive, cl un element, cotidian al 
vieții noastre, un factor -dinamiza
tor al dezvoltării continue a co
lectivului.

—La ora dnd așternem pe hirtîe 
aceste ultime rindurl, telexul con
tinuă să țăcăne, telefoanele să 
sune, stenografele Bâ-și noteze. Și 
din tontă această febrilă revărsare 
de știri din tonte județele șl loca
litățile țării răzbate un glas una
nim, glasul tuturor celor ce mun
cesc, care au participat cu mintea 
și inima la înaltul forum al parti
dului : „AȘA VA FI ! OBIECTI
VELE PE CARE LE-A TRASAT 
CONFERINȚA LE VOM TRANS
FORMA IN REALITATEA VIE A 
ZILEI DE1 MINE !

întruchiparea celor mal nobile vir
tuți cu care 
român.

Slntem hotărlțl să facem tot ce 
depinde d? noi pentru a îmbogăți V 
viața spirituală a generațiilor pre- jj 
Zenta și viitoare cu noi valori de 
cultura muzicală, cu noi creații In
spirate din bogatele realități ale pa
triei socinllsle."

„Comuniștii din organizația ju
dețeană do partid Sibiu, toți oa
menii muncii — români, ger
mani, maghiari — din această 
parte a țării — oo spune in telegra
ma Biroului Comitetului Județean 
Sibiu al P.C.R. — au urmărit cu deo
sebit interes șl cu profundă emo
ție raportul prezentat de dum
neavoastră, , tovarășe Nlcolae 
Ceaușescu, în fața Conferinței Na
ționale a partidului. Analiza ști
ințifică — adevărat mode) de crea
tivitate marxlst-leninlsta — pe 
care ați făcut-o realizărilor noas
tre economico-sodale, Înfăptuiri
lor șl lipsurilor din activitatea do 
pînă acum demonstrează în chipul 
cel mal elocvent patriotismul 
fierbinte șl internațional Lsrnul 
consecvent care stau la baza ac
țiunii noastre prezente șl viitoare".

„împreună cu Întregul partid șl 
popor, cel peste 73 GOT do comu
niști, .toți oamenii mundi din ju
dețul Timiș — români, germani, 
maghiari, strbl șl de alte naționali
tăți — iți îndreaptă In aceste zile 
gindurlle și sentimentele de pro
fundă stimă și Încredere emro înal
tul tor nî Partidului Comuni»! 
Român, Conferința Națională — 
moment crucial In Istoria Româ
niei, pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
— so spune In tetegrama Comi
tetului Județean Timiș al P.C.IL

Raportăm că pinft la sfirșltul lu
nii iulie vor fl livrate economie!^ 
naționale, peste prevederi, pro
duse in valoare de 330 milioane 
Iei, prțntre care 1 MO tone tablă 
subțire, motoare; electrice îrtsu- 
rnind o putere do 120 0D0 kV,'., 2 
milioane dfrflmlzl șl blocuri cera
mice, 125 mJo tricotaje, 50 OGO m.p. 
țesături, 55 030 perechi de încăl
țăminte ș! altele. Dind expresie 
rentlmenielor lor patrioiica, țăranii 
cooperatori din Județul nostru 
s-nu angajat sâ livreze peste pre
vederi la fondul de stat o, cnntl- . 

. late de 5 000 tone 'griu sl 2 000 tona

173 0®) lucrători din Industria chi
mică, Informează Conferința Na
țională a partidului, conducerea 
Partidului Comunist Român că

viață istoricelor holfirlri pe rare le 
va adopta înaltul forum al comu
niștilor".

„Colectivele de oameni al muncii 
din unitățile agricole de stat șl coo
peratiste alo județului Ialomița ra
portează terminarea recoltării griu
lui da po întreaga suprafață țrisă- 
mințată, realizlnd o producție me
dic do paste 3 IOT kg la hectar. A- 
pltclnd in practică prețioasele In
dicații date de dumneavoastră In 
consfătuirea cu cadrele din agricul
tura județului nostru — se arată In 
telegrama Biroului Comitetului Ju
dețean Ialomița al P.C.R. — între
prinderile agricole de stat au reușit 
să obțină o producție medic de 
3 733 kg grfu la hectar, tar coopera
tivele agricole de producție 3 300 kg 
la hectar, rep-ezentind cele mit 
mari producții realizate în cimpta 
Bărăgajiulul.

In cinstea Conferinței Naționala 
a partidului și a celei de-a XXV-a 
aniversări a republicii, unitățile 
agricole de stat șl cooperatiste din 
județ vor livra peste plan la fondul 
de stat o cantitate de încă 20 0W 
tone grtu".

Telegrama Uniunii Compozitori
lor din Republica Socialistă Româ
nia subliniază că toți comuniștii, 
toți membri! uniunii sa alătură 
efortului constructiv ol poporului 
condus do partid pe drumul înflo
ririi perpetue a României, pe dru
mul consolidării păcii- și cooperării 
în lume.

„în vastul program de importan
tă Istorică prezentat Conferinței 
Naționale de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
vedem — se arată In telegramă — 
chezășia progreselor în toate do
meniile vieți! materlnle șl spiri
tuale, care vor situa țara noastră 
pe treptele Înalte ale culturii șl cl-‘ 
villzațiel. în același timp, docu
mentul care fixează direcțiile fun
damentale nle dezvoltării societă
ții românești de azi șl de mîlne re
prezintă o contribuție originală la 
îmbogățirea teoretică și practică 
a Învățăturii marxlst-lenlntste.

în înaltul spirit patriotic, in ab
negația revoluționară cu care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, militați in frun
tea partidului șl a țării pentru tri
umful soda Ham ului pe pămlntul ro
mânesc șl pentru cauza libertății sl 
progresului în Întreaga lume, vedem

valoare de aproape 7 milioane de 
lei. Pentru a cinsti Conferința Na
țională a partidului, hoiărlțl tă n- 
ducă o contribuție dt mai substan
țială la progresul general al țării, 
narnic.il țărani cooperatori au livrat 
cantitatea de 71034 tone de griu 
contractată cu statul".

Ne angajăm să îmbunătățim con
tinuu aprovizionarea populației, să 
acționăm pentru taina gospodărire 
n fondului de mărfuri, desfacerea 
in condiții corespunzătoare de 
igienă șl servire a bunurilor de 
consum, pentru întărirea controlu
lui asupra unităților comerciale,

sarcinile do plan pe acest an vor 
fi îndeplinite șl depășite.”

„Oamenii muncit din județul 
hor — români, nwghiari și de 
naționalități, Înfrățiți In rn 
creație pentru prosperitatea .
— se subliniază in telegramn Co
mitetului județean Bihor xl P.CJL
— fțl indreaplă cu recunoștință 
gindurlle și sentimentele lor pro
fund patriotice spre Conferința 
Națională a partidului, eveniment

gnjindu-se 6S-țl fundamenteze porului. ■
munca de cercetare în lumina Raportăm Confer
acestui program, să contribuie In ................
cea mal Înaltă măsură Ia perfecțio
narea activității sodal-economlcc, 
la opera, de formare a personalită
ții omului multilateral dezvoltat8.

1 ..Iubite tovarășe secretar generali 
Consiliu] județean Covasna, al oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară — so spune intr-o altă 
telegramă — vă salută cu drag pe 
dumneavoastră, fiu devotat al pa
triei noastre, a românilor, maghiari
lor, germanilor și altor naționalități.

Muncitorii, țăranii ți intelectualii, 
fără deosebire de naționalitate, din 
județul nostru șl-au unit puterile 
ca să răspundă ta chemarea parti
dului cu dăruire, cu ceea ce este 
mal bun în conștiința, talentul și 
energia lor. să Îndeplinească anga
jamentele luate In cinstea confe
rinței, cu demnitatea caracteristică 
trecutului revoluționar al poporu
lui român și al naționalităților con- 
locultonre,

Slntem recunoscători pentru am
pla analiză făcută in cuvlhtarea 
dumneavoastră, mult aliniate tova
rășe (secretar general, cu privire Ia 
națiunea .winlistă și rezolvarea in 
spiritul învățăturii nuirxlst-teninîste 
a problemei naționale. .Ea a dovedit 
încă o dată grija partidului pen
tru bunăstarea oamenilor muncii 
Indiferent de naționalitate, pentru 
asigurarea egalității depline în 
drepturi a tuturor naționalităților, 
pentru întărirea frăției intre po
porul român ți nn'.lonalltâțlte con-' 
locuitoare".

„Cu. deosebită satisfacție, cu min- 
drl’e patrioticii am urmării noi, ar
geșenii. alături de Întregul po
por, strălucitul raport prezen
tai conferinței de tovarășul Nlcolae

„Ideile din raport, măsurile pre- . 
eonizate, fhemările spre noile În
făptuiri adresate națiunii — se arată 
In telegrama Comitetului Județean 
Iași al P.C.R. — reprezintă pentru 
flecare dintre noi călăuză fermă 

f în acțiune. Raportăm Conferinței 
Naționale că oamenii muncii din 
Județul Iași au cinstit acest eve
niment realizlnd in primul semes
tru al anului In cura o producție 
globală suplimentară In s-aloare 

1 d@ 138 milioane tal șl o producțle- 
L marfă de 119,7 milioane tal. în a- 

junul conferinței șl In prima zl de 
desfășurare a lucrărilor acesteia, 
numeroase unități economico nu 
obținut'cele mal bune rezultate din 
decursul existenței lor șl sînt ho- 
tărite să înfăptuiască exemplar 
toate sarcinile ca revin județului 
din documentele adoptate de con
ferință"

In telegrama comllcluluJ de partid 
al Academiei de științe sociale șl 
pollilee se arată, printre altele,: 
„Cercetătorii Academiei de științe. 
sociale și politice, membri șl ne- ' , ,
membri da partid, au primit cu Comitetului județean Argeș al
cel mal viu Interes raportul' tovâ- P.C.IL Modul de analiză marxist-
rășulul Nlcolae CeaușesrnL, secretar —L-.L------ 1 : .
general al Partidului Comunist revoluționar cu spiritul realist, ;pă- pe primul semestru .nl anului',’ In

tone benzină, 65 OM tone motorină, 
480 de autoturisme de oraș, mobilă 

' în valoare de 2.L milioane lei, .12 OM 
mp țesături din bumbac, confecții 
din textile valorlnd 0 milioanei ici, 
Încălțăminte 15 mii perechi, bere 
35 mil hi ®i alte produse".

.. ‘ •: ‘ ' - . ■ - ’ ’ • 
într-o altă telegramă adresată Je

Comîtelnl Județean Buzău al P.C.IL 
se spune : „Raportăm Conferinței 
Naționale, dumneavonatră personal; 
Iubite tovarășe Nlcolae Ceaușescu, 
câ, desfâșurind In-g Întrecerea «'>- 
cfallstă, valorlfielnd mal bine ce- 
(tursela Interne ale întreprinderilor 
industriale, oamenii muncii buzo- 
tehl au realizai iii cinstea . acestui 

Ceaușescu — se spune in telegrama măreț eveniment o productle-marfâ 
Yrgeș ai In valoare de 71: milioane, lei. din

X.V.». awuui UV un.u.J. ntaraisi- angajamentul anual du. 110 mTlfoane
tcnhilșîl,p care Îmbină ejaiu^tasmnl de Ici, și au dat tfeneȘcî);peste plan.

urmărind In permanență satisfa
cerea cerințelor oamenilor muncii".

„în afmosfera de entuziasm ge
neral care încanjoarâ Conferința 
Națională a partidului nostru,-cp-, . .. 
lecUvuI de muncă din Ministerul peste prevederi, plnă in prima zi

■ ' ’ * " a ■conferinței,’ aproape 2 000 tone
patrol, 2M tone oțel, 1 300 tone 
alumină, 45 mii m.p. țesături, 11.0 
mii tricotaje, confecții in valoare 
de 43 mJlloajie lei, pesta 40 mii 
perechi încălțăminte, 780 tone ulei 
comestibil ele., Ia care se adaugă 
sucderale doblndlte pe șantlarelo 
de conttruclii — unde s-au realizat 
5fl Ta sulă din planul anual de In
vestiții șl GO la sută ta construcții^ 
montaj.

Asigurăm Conferința Națională a 
partidului, pe duriineay’basrrii, 
mult iubite tovarășe Nicoine 

• Ccaușescu, că locuitorii Bihorul,ții 
vor munci cu dăruire pentru a da

Industriei Chimice, angajat in ma
rea bătăile pentru depășirea sar
cinilor do plan șl a angajamentelor 
asumate, raportează conferinței 
că sarcinile pe semestrul I nu fast 
realizate șl depășita.

llolărițl să traducă în viața în 
continuare sarcini In trasate de 
eonducerea partidului i pentru folo
sirea completă a capacităților de 
producție existente, pentru aplica
rea unul sever regim de econo
mii in scopul creării bazei mate
riale pentru noi sporuri do pro
ducție, colectivul de lucrători din 
Ministerul Industriei Chimice, ex- ■ 
primind și glodurile celor peste

narnic.il
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(Vrmare din pag. I) ?

fecționarea In continuare a con
ducerii planificate a întregii acti
vități eeonomlco-soclale a socie
tății noastre socialiste. Avem fer
ma convingere că măsurile stabi
lite de conferință vor exercita o 
puternică influență in direcția per
fecționării conducerii întregii 
noastre activități. Măsurile adop- —.» 
1967, de Congresul ai X-Iea, șl 
conturate și definitivate — dacă 
pot spune așa —- de actuala Con
ferință .Națională, vor trebui să 
acționeze din plin, să ducă la lăr
girea participării clasei muncitoa
re, a țărănimii, Intelectualității, a 
întregului popor Ia conducerea ac- 

•■tlivității economico-soclale, să facă 
.conducerea mai operativă, mai e- 
pWlentă, să întărească disciplina . 
și ordinea și, totodată, să asigure 

rt autonomia și drepturi largi unită
ților economice și terilorlal-admi- 
nlstrative. Să Îmbinăm intr-un 
singur tot uriașa forță a societății 
noastre condusă pe baza unui plan 
unic, pentru a asigura mersul tot 
mai ferm ai României spre pro
gres și clvUizație ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

O atenție deosebită s-a aeordat 
problemelor dezvoltării democra
ției socialiste. S-au elaborat mă
suri în această direcție. Sperăm 
că traducerea lor în viață va e- 
xerclta, de asemenea, o puternică 
influență In toate domeniile de 
activitate. Doresc să asigur 
Conferința Națională, ■ partidul, 
poporal că vom veghea perma
nent la dezvoltarea șî lărgirea de
mocrației socialiste in patria noas
tră — una din condițiile de bază 
nie înfăptuirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate. (Aplauze 
puternice).

In cadrai dezbaterilor, un loc 
important a ocupat politica exter
nă a partidului șl statului nostru. 
Aprobarea unanimă de către Con-
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ferința Națională a acestei politici, 
a direcțiilor viitoare care izvorăsc 

w din hotăririle Congresului al X- 
Iea vor exercita, de asemenea, o 
puternică influență asupra activi
tății partidului și statului nostru, 

rlrea contribuției țării noastre la 

menillc de activitate. Să facem to
tul ca partidul și țara noastră să 

țațe de Conferința Națională din ne factori lot mai activi in poli
tica de destindere, de pace, de. co
operare internațională ! (Aplauze 
puternice).

După cum știți: Conferința Na
țională n luat o hotărîre foarte 
importantă, și anume aceea di> 
lărgire a Comitetului nostru Cen
tral cu un număr de activiști de 
partid și de stat care lucrează în 
principalele domenii de activitate. 
Am pornit tocmai de Ia neeeslia- , 
tea de a atrage șl Ia conducerea 
partidului nostra mai multi oa
meni care lucrează nemijlocit in 
domeniul producției materiale și 
spirituale, de a lega șl mal sirius 
Comitetul nostru Central de proble
mele vitale existente in toate uni
tățile de producție. Sini convins că 
aceasta va da o forță și mal mare 
activității Comitetului nostru Cen
trai, unității de fler a partidului 
nostru. (Vii aplauze);

Iată, tovarăși, de ce putem spune 
că prin hotăririle pe care Ie-a 
adoptat, Conferința Națională a 
devenit un for deosebii de impor
tant ai partidului nostru că, prin 
rezultatele ei, marchează un eve
niment de insemnătate istorică 
nrătind, totodată, cit de Just a pro
cedat partidul nostru cind a hotărît 
ca intre congrese să avem confe
rințe naționale. De fapt s-ar putea 
spune că prin amploarea probleme
lor ia ordinea zilei. Conferința 
noastră Națională depășește multe 
congrese din trecutul partidului 
nostru, fată de ce conferința are o 
însemnătate Istorică pentru parti- 
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Lucrările Conferinței Naționale 

a Partidului Comunist Romuri — 
eveniment politic de o deosebită 
importanță, urmărit cu mare inte
res, trăit cu Însuflețire și cu sen
timentul unei depline responsabi
lități de întreaga țară, ae între
gul popor — au prilejuit, în con
tinuare, o largă și profundă dez
batere a problemelor cuprinse In 
raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Vineri, la reluarea lucrărilor, 
delegații și invitații, participant! la 
înaltul for al comuniștilor, au 
primit cu aceeași căldură, la in
trarea In sala, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători ai partidului.

în cadru! ședințelor de diminea
ță, prezidate de tovarășii Con
stantin Sandu, prim-secretar al Co
mitetului județean Olt al P.C.R., și 
Constanța Crăciun, membru de 
—irtid cu stagiu din ilegalitate, au

rin

partid cu stagiu din ilegalitate, au 
luat cuvintul tovarășii Maxim Ber- 

■ ghianu, membru al Comitetului E- 
i xecutiv al CC. al P.C.R., președin

tele Comitetului de Stat al Piani-tele Comitetului de Slat Pi a is- 
fiefirii, Marianne Kronenborgor, 
studentâ la Facultatea de fizicâ 
din Timișoara, Ghcorghe Paloș, 
prim-secretar ai Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R., Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii Scrii? 
toriior, Ion lonțjâ, membru su
pleant al Comitetului Execufiv al 
C.C al P.C.R., ministrul forjelor 
armate. Aurelia Popincoanu, pro
fesoară Is liceul „lacob Mure- 
șanu" din Blaj, Constantin Babălâu, 
membru supleant al Comitetului E- 
xeculiv al C.C al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Dolj al P.CR^ Dumitru Noagu, 
fueședintele Cooperativei agrico- 
e âe produejie din comuna Va

lea Mâcrișului, județul Ilfov, Chivu 
Stoica, președintele Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.R., Istvan 
Peterfi, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de najionalitaie 
maghiarâ, Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, Cornel Bur- 
S membru supleant al Comite-

Execuliv, secretar al CC al 
P.C.R., Ion Pofoceanu, directorul 
general al Centralei siderurgice 
Galajiy Nicolae Zeicu, directorul 
Direcției de navigație „Navrom"- 
Consianja, Ion Bolnava, secreta
rul Comitetului de partid al grupu
lui de șantiere I.CH.-Lolru, Ri
chard Wînterf membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. ol 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Sibiu a! P.C.R., Ion 
Pâțan, membru supleant al Comi
tetului Execufiv al C.C. al P.CR., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, Traian Ștefânescu, secretar 
al C.C al U.T.C., președintele Con
siliului U.A.S.R., Constantin Sandu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Olt al P.C.R., losif Uglar, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al CC. al P.CR., prim-se
cretar al Comitatului județean 
Satu-Mare al P.C.R., Natalia Ște
fânescu, primarul comunei Stflu-_
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dul nostru. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Avem un program de lucru mar- 
xlsl-IeninLst care se bucură de 
aprobarea unanimă a partidului șl 

_ : -JBHHQHț__ poporului. Ceea ce se cere acum 
Aceasta va trebui >să ducă la spo- din partea noastră, a, tuturor, isle 

__  sfi trecem la activitatea organizato- 
vlața Internațională în toate do- rieă practică; pentru înfăptuirea Iui. 

■" -___ - r- -____________Este de datoria'noastră, a tuturor,
a dumneavoastră, delegații, ca, în
torși in organizațiile de partid res
pective. să vă aduceți contribuția 
activă, împreună cu organele și or
ganizațiile de partid, cu conduce
rile îhlrcprluderllqr și ministerelor, 
ale tuturor unităților de stat. Ia 
stabilirea măsurilor practice de 
infăptnire in viață a holărirllor 
conferinței. ! Vreau și alei, to
varăși, să fie foarte precis. 
Nimeni nu trebuie să-și închipuie 
că am adoptat hotărîri pentru a le 
așeza în sertar. Ele constituie pro
gramul de Ineru al tuturor ; fie
care, Ia locul său, în conformitate 
cu răspunderea pe care o are in 
partid și in stat, este chemat să 
acționeze pentru îndeplinirea lor 
— și va fi judecat după felul cum 
muncește pentru realizarea lor. 
(Aplauze puternice)

Doresc in inehelere să exprim 
încrederea Comitetului nostru Cen
tral că Întregul partid, întregul 
nostru popor vor face totul pentru 
a înfăptui neabătut hotărirlle Con
ferinței Naționale, eare corespund 
pe deplin năzuințelor vitale ale po
porului. Acește hotăriri desțlild o 
cale minunată pentru progresul 
moi rapid al României spre un ni
vel de viață ridicat, spre făurirea 
unei societăți cu o industrie si o 
agricultură dezvoltate, cu o știință 
și cultură corespunzătoare cuceri
rilor celor mal moderne ale cu 
noașteril umane __ '___
Vom face totul ca poporul nostru, 
sțăpîh pe destinele sale, să ducă o 
viață îmbelșugată, liberă și fericită. 
(Anlauze puternice).

Permanent să muncim cu încre-
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in forțele noastre, ale part!-
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A ADOPTAT M WAMfflTAW:
O Rezoluția, cu privire la realizarea înainte de termen a planului 

cincinal 197131975, creșterea continuă a eficienței activității 
economiee, dezvoltarea colaborării și cooperării economice 
internaționale.

O Rezoluția cu privire la perfecționarea organizării și conducerii 
vieții sociale și la dezvoltarea democrației socialiste.

O Rezoluția cu privire la principalele orientări ale dezvoltării 
economico - sociale a României în următoarele două decenii.

O Hoțărîrea cu privire la pregătirea forței de muncă și ereșterea 
nivelului de trai material și spiritual al populației.

O Directivele cn privire la sistematizarea teritorialai, a «raselor 
și satelor, la dezvoltarea lor economico-socială.

O Rezoluția, cu privire la perfecționarea activității poEticp-organi^ 
zatorice și ideologice a partidului.

O Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste.

O Rezoluția cu privire la înflorirea națiunii socialiste și Ia 
problema națională în Republica Socialistă România.

O Rezoluția privind politica și activitatea internațională ale Parti
dului Comunist Român și Republicii Socialiste România.

© Modificarea unor prevederi ale Statutului Partidului
(Documentele vor fi dote publicitâ(ii)
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dere in forjele noastre, ale parti
dului nosiru, ale poporului nostru. 
Să fim soldați demni, credincioși 
ai partidului, ni poporului, să ser
vim cu devotament patria socia
listă ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Muncind pentru a servi interese
le națiunii noastre, să dezvoltăm 
totodată colaborarea cu ioate țări
le socialiste, cu toate popoarele lu
mii, să facem iotul pentru irlumfui 
păcii și cooperării internaționale ! 
(Aplauze puternice, prelungite).'

Trăiască și să se dezvolte conti
nuu. lot mai înfloritoare, Republi
ca Socialistă Romăula ! . (Aplauze 
puternice ; urate).' '

Trăiască și să-și îndeplinească 
tot mal bine rolul de forță politică 
conducătoare a societății — Parti
dul Comunist Român ! (Aplauze 
prelungita : urate : se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.*).

Să se dezvolte necontenit colabo
rarea intre, țările socialiste, unita
tea lor, colaborarea inire partidele 
comuniste și înnnciloreșil, intre 
toate forțele antlimperialiste ! (A- 
plauze puternice : urate).

Trăiască unitatea in lupta pentru 
socialism in întreaga lume! (Aplau
ze prelungite ; urate).

Să se dezvolte colaborarea cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială ! (VII aplauze).

Trăiască pacea și colaborarea in
ternațională ! (Aplauze puternice ; 
urate). .

încheind lucrările Conferinței 
noastre Naționale vâ doresc multă 
sănătate, mult succes dumneavoas
tră, iutnror comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii ! întregului nos
tru popor, viață veșnică I (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale țf o- 

eontempornne. vâțll ; - se scandează „Ceaușescu— 
P.C.ll.a ; cel prezenț! ' în sală 
aclamă îndelung pentru partid, 
penlru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolas Ceausescu).
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Noi membri și membri supleanți ai Comitetului Central 
âllPartiduloi^muit^ Român; alesiwde Conferinta Nationălă
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Comunist Român.
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lucrărilor j ’■ 3:ț
ceni, județul Botoșani, Alexandru 
Sencovici, președintele Comisiei 
permanente pentru induslrie, con- 
slrucjii și transporturi a M.A.N., 
Gheorgho Stoica, membru al Co- 
miieiului Execuliv al CC al ■ 
P.CR., membru al Consiliului de 
Sloi.

în ședința de dupâ-amîazâ, pre
zidată de tovarășul Gheorghe 
Pana, membru ai Corriiteiului E- 
xecuh'v, al Prezidiului Permanent, 
secretar al CC al P.CR., au mai 
luai cuvîniul, in cadrul dezbateri
lor generale, tovarășii Janos Fa- 
zekas, membru al Comitetului E- 
xecuiiv al CC al P.CR., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
loan Urau, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie, Ghoorgho Ncislase, prim- 
secretar al Comilefului județean 
Argeș al P.CR., și Traian Dudaș, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.CR.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Guinâ, președintele Co
misiei pentru examinarea apelu
rilor, care a prezenlat raportul 
comisiei.

Conferința a aprobat, în unani
mitate, raportul comisiei.

In continuare, președintele șe
dinței a anunțat că pentru a parti
cipa la discuții, in ședințele ple
nare ale conferinței, s-au Înscris 
292 tovarăși, din care au luat cu- 
vînlul 49. De asemenea, in secjiu- 
nile conferinței au luat cuvintul 
315 tovarăși, din 595 înscriși. La 
propunerea prezidiului conferiri- 
jei s-a aprobat sistarea discuțiilor, 
urmind ca tovarășii care moi au
de expus probleme importante să 
le prezinte in scris la secretariat, 
pentru a fi incluse în stenograma 
conferinței.

Polrivit hoiăririi Conferinței Na
ționale de â se mări numărul mem
brilor Comitetului Central de la 
165 la 185 și a membrilor su- 
pleanfi de la 115 la 135 se propu
ne, mai înlii, alegerea, prin vot 
deschis, in conformitate cu nor
mele de partid, g unor membri ai 
Comitetului Central din rindul 
membrilor supleanți.

în numele comisiei aleasă de 
Conferința Națională, tovarășul 
Gheorgho Stoica, membru al Co- 
mitelului Executiv al C.G aî 
P.CR., prezinlă lista tovarășilor 
propuși să fie aleși. Delegații la 
conferință aprobă in unanimitate.

Tn legătură cu cai " " 
care urmează să fie prezentate

■ _ ______ o - i__;
penii u uwiiipioiui huuiui uiui

membrilor și membrilor supleanji

upâ-amiazfi, pre-
ășul Gheorgho

T-f■=<3 3
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Dupâ numărarea voturilor, se 
reiau lucrările.

Ședința de închidere a confe
rinței a fost prezidată da tovară
șul Nicolae veaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român.

In numele comisiei aleasă de 
conferință, tovarășul Aldoa Mi- 
litaru, membru al CC. al P.CR., 
șef de secție la CC al P.CR., a- 
nunfă rezullaiul votului, dlnd citi
re numelor color aleși. _ -

Tovarășul Cornel Burtica, mem
bru suoleant al Comitetului Exe- ___ »_ ~i r' „i n/-d _

dat apoi citire

munist Român de aprobare a ra
portului prezentat do tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al P.CRj și activității desfă
șurate de Comitelui Central pentru 
înfăptuirea holfiriritor Conferinței 
Naționale din 1967 și ale Congre
sului al X-lea al partidului®.

T . ' ” ' .
probat cu vii și îndelungi aplauze 

n»Uga|ii și Invitații au 
naltei lor prețuiri

> numelor color aleși. 
Tovarășul Coraol Burtica,

cutiv, secreiar al CC. al P.CR., a 
dai apei ritire „Rezoluției Confe
rinței Naționale a Partidului Co- 
__ te ■_ 1 n ____ Ai, “ L. ™

în unanimitate, conferința a a-

rezolujia. D« 
dat expresie 
față de activitatea laborioasă des
fășurată de partid, in frunte cu se
cretarul său general.

Conferința a adoptat în conti
nuare, In unanimitate, documente 
dezbătute și elaborate in cadrul 
secțiunilor conferinței.

Tn încheierea lucrărilor Confe
rinței Naționale a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu- 
vîntarea secretarului general este 
primită cu puternice aplauze și 
uraie. Ea găsește un viu ecou în 
inimile și conștiințele parlicipan- 
tilor la marele forum al comuniști- 
or, ale întregului nostru popor, 

care, prin intermediul trapsmisiei 
în direct la posturile de radio și 
televiziune, a puiul urmări desfa- 
Oea ședinței de închidere a 

iilor. Asistăm 1a momen
te de vibrant entuziasm. Este o 
manifestare emoționantă, grăitoa
re a unității; și coeziunii trai
nice a poporului în jurul parti
dului și al secretarului său general, 
a incredorii si dragostei profunde 
față de Partidul Comunist Român, 
torța conducătoare a națiunii 
noastre socialista, călăuză sigură 
a destinelor patriei.

Toți cei prezenți intonează „In
ternaționala".

Sub vasta cupolă răsună ovații 
însuflețite pentru partid și patria 

Tn legătură cu candidaturile socialistă. Mii' de glasuri scan-
care urmează să fie prezentate dează „Ceaușescu — P.C.R.".
pentru completarea numărului „Ceaușescu — P.CR.” I Delegații
membrilor și membrilor supleanți șj invitații își manifestă —
ai Comitetului Central cu activișfi |riiT.o atmosferă înflăcărată —
de partid și de stat care lucrează aprobarea deplină la hotâ-
nemijlocit în producție și cu un rîrj|e istorice ale Conferinței
număr mai mare do femei, acțio- Naționale, Io politica internă
„.„a.. .„ a.. șj externă, marxist-le^inistă, a

partidului, hotărirea fermă de a 
contribui, cu abnegație și totală 
dăruire, la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
la progresul și fericirea României 
ds azi și de miine, de a sluji 
neabătut cauza socialismului și 
păcii In lume.

(Agerpres)

de partid și de stat care lucrează 
nemijlocit in producție și cu un 
jTi~Mi ... 1 .«33.-B. 3.H
nindu-se in spiritul democrației do 
partid, au fosl consultate în prea
labil și organizațiile de partid din 
care fac parte candidații, comu
niștii și iovarășii lor de muncă( dind 
o apreciere poziîivâ adiviteții lor 
politica și profesionale.

Se prezintă lista tovarășilor pro
puși. Delegații procedează la ale
gerea lor prin vot secret.

f/E
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a Partidului Comunist Român
...

Potrivii hoiârîrii Conferinței Națtonalo _ ________ ______  ______
de q se mari humârul membrilor Comitetului Central ai P.C.R. de Ia -165 la 
185 și a membrilor supleanți de la 115 la 135, au fost aleși membri aj Co
mitetului Central din rîndul membrilor supleanți :

1. EM1LIAN DOBRESCU 
ministru secretar de stat, prim-

■ vicepreședinte al Comitetului 
ele Stat al Planificării

2. TRAIAN DUDAȘ 
prim-secretar al Comitetului 
județean de pantei Mehedinți

3. FLOREA DUMITRESCU 
ministrul finanțelor

4..MIRCEA MAL1TA 
ministrul educației și InvOță- 
mîntului

5. CONSTANTIN M1TEA
consilier la C.C. a! P.C.R., re- 
dactor-.șef al revistei „Contem
poranul13

6. GHEORGIIE OPREA 
consilier la C.C. al P.C.B.

Pentru completarea numărului membrilor și membrilor supleanji ai Co- 
mitotului Central al Partidului Comunist Român cu aclivișii de partid și de 

cu un nunmr mai maro do
.. ..

6. FERDINAND NAGY
■ «prim-secretar a! Comitetului 

Județean de partid Coyâsna
7. CONSTANTIN PETRE 

miner, șef de brigadă la Ex
ploatarea minieră Lupeni, Erou

. ai Muncii Socialiste membru 
al Comitetului județean de par- 
lld. membru al Consiliului Na- 

, .Șlpnai a! i’ren::ri;K Unității So
cialiste , • . ‘ ■

8. ILONA PETER
■ maiștrii’ la întreprinderea „Clu- 
- ' J.ir.s-, deputată în - M.A.N.,

membră a Comitetului Jude
țean de-'țxirtid Cluj

9. ALEXANDRU ROȘU 
director general ai uzinei ,23 
August" — București, membra 
al comitelui ui de partid ai u-

. zlnei

Cenirol al Partidului Comunist Român

7. IULIAN A BUCUR
director al Fabricii Integrate 
de lină Constanța, membră' a 
comitetului de part’d din 
ireprlndere

i7. ISTVAN PETERFI
profesor universitar, , vicepre-i 
ședințe al Consiliului de Stat,- 
președinte al Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socia
lista România.

8. GHEORGIIE PETRESCU 
vicepreședinte ol Consiliului 
Central al IJ.G.S.R.

9. ION POTOCEANU
director generai ol Combinatului 
siderurgic Cotați

10. VASILE PUNGAN 
ambasador ol Republicii Socia
liste Itomănln tn.Mnrea, Britanic.

11. GHEORGIIE TR1CA
«l're.ctor general al Centralei 
industriale de autocamioane .șl 
tractoare Brașov.

stat caro lucrează nemijlocit în producție și cu u 
lomei, au fost aloși membri ai C.C. al P.C.R.’:
1. ELENA CEAUȘESCU

- director general al ICECHIM,
■ membră a Comitetului munlci-
' pal de partid București
2. ELEONORA COJOCARII

■ secretara comitetului de partid 
al Fabricii de confecții șl tr.co- 
liije București ’

3. CONSTANTA CRĂCIUN 
membră de partid, cu stagiu 
din Ilegalitate

4. MARIA 1ONESCU
Inginer chimist, Centrata de 
fibre Să vines:!, Erou aJ MtmcîJ 
Soctal'ste, membră a Comite
tului municipal de partid Pla-

. 16ra Neamț:.- ' -
5. F1LOFTEIA MANTA 

secretara comitetului de partid 
al fabricii de stofe „Arge?ana“

Membri supleanți ai Comitetului 
au fost aleși :
1. AGÎJR1TA ALEXANDRESCU 

secretară , a Comitetului muni
cipal de partid Bacău

2. EUGENIA ANDREI
reprezentanta Consiliului -Na
țional al Femeilor In Federația 
Democrată Internațională a Fe
meilor

3. FIL1ȚA BARBU 
tehnician la Fabrica de con-

. fecțli Brăila, secretara comi
tetului de partid din întreprin
dere

4. ION BATRINA 
director a! Institutului de cer 
catari 'componente electronic 
profesionale I.P.R.S. Băneasa

5. ION BOLNAVU 
secretar n| Comitetului de pârtie 
de in Hidrocentrala de pt 
Lotru

6. ECATERINA BRUMĂR1CĂ 
profesoară, președinta comite
tului județean Teleorman al fe
meilor. membră a biroului 
comitetului județean de partid

rnța
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8. TEODOR BURGHELE
. mlqlslTup sănătății, membra at 
, Academiei Republicii Socialiste 

RomAiila
9. GEORGETA CRISTOLO- 

VEAN'U
director tehnic la Combinatul 
de mătase București

10. ALEXANDRU CZEGE 
președintele C.AJ?. Salontn, 
membra al Comitetului jude
țean de partid Bihor.

11. MARIA DIACONU
țesătoare. președinta comitetu
lui sindicatului de la întreprin
derea textilă „Dacia13 din Bucu
rești •’

12. DUMITRU DIACONESCU 
maistru strungar la Uzina de 
tractoare Brașov, membru al co
mitetului de part'd pe uzina

13. IULIANA DUDA
profesbarfl la Liceul industrial 
din lleșl|a, membra supleanta a 
biroului Comitetului județean 
de partid Caraș-Severim mem
bră a Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 
și a Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană

14. MAGDALENA FILIPAȘ 
președinte Comitetului Uniunii 
sindicatelor din Industria ușoa
ră

15. DUMITRU FUIOREA 
director al .Șantierului nava! 
Constanta, membra supleant a! 
biroului comitetului județean de 
partid x

16. TEOHARI GEORGESCU 
membru de partid cu stagiu din 
Ilegalitate, director la întreprin
derea poligrafică „13 Decem
brie" București z

17. MARI A GtLMEANU 
secretară a Comitetului orășe
nesc de partid Pucioasa, mem
bră a biroului Comitetului ju
dețean de partid Dîmbovița

18. OTIUA INDREA
director ta uzina textilă „Ar
deleana" Salu-Marc, membră 

' a Comitetului municipal de 
partid Satu-Mare

19. T1BERIU MUREȘAN
5 rector ni Institutului agronomic 

„N. BăJcescu“-București, direc-

tete,

X-«“
3*

■Vi

5. 5
tonii InstituMuI de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice

■ Fundulea
20. VICTOR NAGIÎI

director al uzinei mecanice 
Cimpulung-Muscel, Erou al 
Muncii Socialiste, membru ăl 

, Comitetului județean de partid 
Argeș

21. ALEXANDRU NF.CIJLA 
director general al Centralei in
dustriale de mașini și materiale 
electronice

22. NICOLAE NICOLAE 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior

23. LULIA PAȘCA
director ta întreprinderea „1 Iuta 
nîe" Timișoara, membră a co
mitetului de partid din între
prindere, deputată în M.A.N. -

24. GHERGHINA PICA
director ta Fabrica de zahăr 
Corabia, membră supleantă a 
biroului Comitetului județean 
de partid Oit.

25. NICODIM ROȘCA
director general al Uzinelor Cu- 
glr, membru ral Biroului jude
țean de partid Alba

26. MIRCEA SIMOV1C1
■ director la Fabrică de rulmenți 

BIrlad, membru ai Biroului Co
mitetului județean de partid 
Vaslui

27. FATU SOC ARICEAM!
președintele C.A.P. Iancn. Erou 
a! Muncii Socialiste.’ membra 
al Comitetului județean de 
partid. Brăila

28. LETITIA STANILA
director ia întreprinderea ,,Tir- 
nava“ Mediaș, membră o birou
lui comitetului municipal de 
partid

29. TRAIAN 
NES CU

președintele Consiliului U.A..S.R., 
secretar al C.C. al U.T.C.

30. IOSIF SZASZ
■ șef de secție ta C.C. al P.C.R.

31. CONSTANTIN ZAMFIR
secretar al comitetului de par
tid al uzinei de utilaj chimic 
„Grivlța Roș!e“. membru al bi
roului Comitetului municipal 
■de partid București.
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rea parametrilor nr putea aduce In 
perioada 1073—1073 o producție su
plimentară de pesta 5 miliarde leL

rea

perioada 1073—1973 o producție su-

MAXIM BERGHIANU 1

*• OR®

: ti..; j

Tovarăși delegați,

'Raportul prezentat Conferinței 
Naționale de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, analizează într-o viziune 
profund științifică și creatoare toate 

- ■ domeniile vieții economlce și sociale, 
Stabilește sarcinile imediate și de 

; perspectivă care stau in fața noas
tră, conturează noi direcții pentru 
accelerarea progresului general al 
patriei. Acest document programatic 

.reprezintă un aport original de ex
cepțională valoare la elucidarea 
mnrxlst-lenlnLsth a unor probleme 
cardinala ale edificării societății so- 
ciullMn multilateral dezvoltate, con
stituie o contribuție remarcabilă la 
tezaurul glndlrii teoretice și a prac- 

„ itcll revoluționare.
In ultimii ani, conducerea partidu

lui și stalului a desfășurat o vastă

’•iSs

• *

1

pice care a reușit să pună In va
loare capacitatea șl talțtailva stu
denților politehnicieni' in rezolva
rea — pe iMtză do contract cu În
treprinderile — a unor probleme 
concrete ale procesului de producție, 
în acest sens, intrarea în funcțiuno 
la Institutul politehnic a atelierului 
școală de prototipuri șl o fermei di
dactice de Ia Institutul agronomic 
vor crea noi condiții pentru Împleti
rea pe tot parcursul studiilor a pro- , _____,__ ________ _ _______ ___
gătlril teoretice cu practica. Cu mal dovedit o formă eficientă de partl- 
mullă încred ere in posibilitățile șl 
dorința noastră de afirmare iacă de 
pe băncile facultății, cu un alrtem 
mal organizat, care să stimuleze ac
tivitatea noastră do cercetare, slnt 
convinsă că am putea participă, ală
turi de cadreîe didactico, mol efi-

lltlcă pa caro o desfășurăm pen
tru ca absolut toți studenții să 
înțeleagă că sintem datori față ds 
popor șl partid, față de viitorul 
patriei, să folosim anii de stu
denție In așa fel incit ta absolvire să 
ne putem integra Imediat ta locul d« 
muncă.

A? dori In Încheiere să exprim din 
toată Inima recunoștința fierbinte ■ 
studenților pentru toi ceea ce parti- 
dtd șl poporul ne-a asigurat In vede
rea unei instruiri multilaterale, să 
reafirm voința noastră de a mund 
fără preget șl de a ne pregăti te
meinic pentru ziua etnd urmează ră 
ne ocupăm locurile In producția de 
bunuri materiale și spirituale ' ala 
țarii.

cîent la o activitate științifică izvo
rî nd din necesitățile reale ale socie
tății și care s& fie valorificată in 
producție. O astfel do finalitate a 
muncii noaslre or forma cel mal pu
ternic stimulent pentru o pregătire 
temeinică, ne-or face să ne simțim 
utili încă de pe băncile școlii. Pen
tru realizarea acestor deziderate va 
trebui să folosim mal activ prezența 
noastră in consilii șl senate, care din 
experiența acestui an universitar s-a 

dpare nemijlocită n reprezentanți
lor studenților la conducerea vieții 
universitare.

Cn studențl comuniști șl cadre de 
conducere ale asociațiilor studențești, 
sintem conștlențl că mai avem su
ficiente rezerve in activitatea po-

Creșteron gradului de valorificare 
a metalului In industria construcției 
do mașini de la 31 ta 34 mii lei pro
ducție pe tona de metal ne-or per-

cantitate de metal a unei pro-.. . . ...
?rin sporirea de la 1 IOT la 
valoni produselor obținu-- 

cub de masă Ierni 
poate realiza în Industria

mite realizarea in anul 107S din n- 
ceeașl cantitate de metal a unei pro
ducții suplimentare de pesie 10 mi
liarde Iei. Prin ’ " ‘ ' "** '
1 230 lei a v.__...
te dlntr-un metru
noasă. se .. L    JIHHL,  
lemnului o producție do aproape 3 
miliarde lei In plus față do dncl- 
nnl.

Pontau _, __
acțiunilor do Identificare șl vnlorlfl- 
care a rezervelor din economie tre
buie ca, in spiritul proiectului de 
lege, să elaborăm de urgență în fle
cara unitate, pe ministere și ta nive
lul Întregii economii, programe su
plimentaro pa anul in curs ți pe anii 
1073—1073, care să coreleze rezulta
tele acestor acțiuni .șl angajamentele 
luate de oamenii mundl, să le orien
teze — așa cum sublinia secretarul 
general al partidului — spre realiza
rea do produse fizice necesare consu
mului intern șl Îndeosebi exportului, 
spre creșterea eficienței economice.

Tovarăși delegați,

Sarcini deosebite revin organului 
central do planificare. El va trebui 
ffii-.și perfecționeze metodele de a? 
nallză și calcul, să examineze mai 
judicios, mal critic șl cu mal multă 
fermitate propunerile de plan pentru 
a valorifica > prin plan potențialul 
real al economiei naționale, pentru 
a menține dinamismul și echilibrul 
dezvoltării, a . realiza o eficiență e- 
conomlcă în continuă creștere.

Va trebui să facem’ totul pentru ■ 
asigură — Iri spiritul legii — înde
plinirea atribuțiilor ce ne revin, a 
orienta unitar întreaga activitate de 
Îiianl'lcaro. Avem datoria să con- 
ucrăm mal slrins cu cadrele de 

planificare din centrale, județe, mi
nistere, cu noile organisme care ur
mează a lua ființă.

Ne propunem, de asemenea, aă re
unim intr-o lucrare unitară toate 
regulile metodologice alo elaborării 
și fundamentării planurilor, de ta u- 
nitățila do bază șl pină la organele 
centrale, Inclusiv-tipizarea formula
relor do plan, astfel Incit să intro
ducem mai multă' ordine șl disci
plină, să facem un serios pas 
înainte in organizarea fluxului in
formațional al planificării, care să 
permită folosirea pe scară largă a 
mijloacelor electronice de prelu
crare a datelor.

conținut complex șî cu mare putere 
de cuprindere a fenomenelor econo- 
mlco-socfole, care să. măsoare mal 
,----activitate și eâ
determine mai precis contribuția fie
cărei unități la crearea venitului nn- 
țlonal In raport;cu fondurile de pro
ducție Încredințate spre gestiune de 
către societate. -

în atndlul actual de crește
re a complexității problemelor
cu care esie > confruntată socie
tatea riqastră-ln dezvoltarea sa șl de 
Integrare a planurilor cincinale Intr-o 
planificare de perspectivă mai înde
părtata, crearea Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economlco-Soclale este 
o necesitato . impariotisa; Acest orga
nism, cure va sintetiza șl amplifica ■ 
experiența acumulată de Comisia 
centrata do partid și stal pentru 
elaborarea planurilor, dă expresie 
procesului de adlncire a democrației 
socialiste și de promovare a muncii 
colective In întreaga activitate econo- 

■ mică și sodolă. îmi exprim deplina 
convingere că, avi nd în frunte pe to
varășul Nlcolae Ceaușescu. acest fo
rum național de conducere va con
feri un conținut “nou, mai profund, 
dezvoltării economico-soclale plani
ficate a României.

Stimați, tovarăși,

Ca un fir roșu străbate. Întregul 
Crelect de lege prcocuțiurea pentru 

icurile calitative ale dezvoltării, pen
tru Întărirea răspunderii Întreprinde
rilor, centralelor, ministerelor, tutu
ror unităților socialiste In legătură cu 
modul In care se asigură prin plan 
utilizarea ’ cu maximum de eficiență 
a fondului național de dezvoltare, 
crearea unor structuri optime In toate 
sectoarele, folosirea Intensivă a În
tregului potențial economic, sporirea 
productivității ; niunrii sociale In 
scopul accelerării progresului mul li
la ierni ai patriei.
.Este meritul tovarășului _ 

Cefiuțe.uru do a fl evidențiat, 
mare forță de convingere, posil 
țilo Însemnate de care dispunem pen
tru a Imprima și Ir» viitor creșterii 
economice un Înalt dinamism, pentru 
a grăbi realizarea obiectivului final 
al etapei Istorice actuala — edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

înlr-adevăr, există importante re
zerve care ne permit să folosim mai 
bine capacitățile de producție, să uli- 
llzăm cu randament superior mate
riile prime;’/oă reducem consumurile 
do materiale, energia, combustibil, 
caro so mențin ridicata ; trebuie 
sâ înlăturăm risipa, să acționăm 
mai farm pentru Ieftinirea JjnvcșU- 
țiiior, pentru sporirea mai accentua
ta a productlvltațll mundl, In raport

pentru Înfăptuirea politicii partldu- t
iul do edificare a aocialisnnilul mul- de cuprindere a fenomenelor econo- 
tilatcrnl dezvoltat șl a comunlsmu- 1 .3. _ ............
lui, planul unic național eisto expre- exact volumul de a> 
sin cea mal fidelă a năzuințelor de 
progres și civilizație o națiunii noas
tre socialiste.

întreaga experiență demonstrează 
că In problemeio hotăritoare ale dez
voltării economico-soclnle, cum slnt 
stabilirea principalelor proporții, alo 
producției materiale, repartiția venl- 
iulul. național, elaborarea șl înfăptui
rea politicii de Investiții, prețuri, re
munerarea muncii, comerț exterior, 
repartizarea teritorială a forțelor de 
producție, ridicarea bunăstării, po
porului — deciziile trebuie să fie 
luate de către organele superioare de 
conducere ale partidului șl statului',, 
care slntellzeoză șl dau viață năzuin
țelor Întregului popor.

Tn același timp, proiectul de lega 
acordă unităților economice, socinl- 
culturnle șl leritorial-admlnlsiratke 
competențe șl atribuții care le dou 
posibilitatea să mnnlfesțe o largă ini
țiativă in elaboraren proiectelor da 
plan șl adoptarea deciziilor legate do 
îndeplinirea sarcinilor asumate. Pen
tru a da viață acestor prevederi este 
necesar să acționăm cu fermitate in 
direcția transmiterii spre centrale și 
Întreprinderi a tuturor atribuțiilor ce 
le-au fcwt conferite.

Proiectul de lege subliniază crește
rea rolului centralei industriale In 
activitatea de planificare. Concentra
rea fundamentării și elaborării pla
nurilor cincinale șl anuale ta centrale 
fac din ele unități de bază ale acti
vității economice, capabile să pro
pulseze rapid progresul tehnic și să 
asigure valorificarea _ potențialului 

Întreaga răspundere pentru elabora
rea și îndeplinirea planului, verigile 
cele mal Importante ale conducerii 
economiei.

Trebuie să acționăm cu holărira 
pentru a găsi căi șl metoda de elimi
nare a situațiilor, să spunem des
chis nu puține la număr, etnd prin 
propunerile de plan In unele unități 
și ministere se pun in umbră rezer
vele, se caută justificări pentru a ob
ține sarcini mal lejere șl mijloace 
mal mull dealt acoperitoarei.

Acordăm, de asemenea, o deosebi
tă importanță prevederilor legii In 
legătură cu planificarea teritorială. 
Cuprinderea in planurile județelor, 
orașelor și comunelor a Întregii ac
tivități ceonomtco-socfale ce se des
fășoară pe teritoriul respectiv are 
menlrcă de a promova Inițiativa pe 
plan local și trebuie să ducii la 'va- 
îorificarea mai bună a resurselor e- 
xlstanta, la armonizarea dezvoltării 
diferitelor ramuri șl activități in
tr-un cadru unitar de sistematizare 
economi co-socială a localităților șl

.... ■ ___ -iy.-.- 11 - r-________
'■ material șl uman, unități caro poartă

ncîlvitato politică, organizatorică șl 
. ideologică pentru progresul multi

lateral șl rapid al țării. Vreau să 
relev șl eu meritul excepțional al to
varășului Nlcolae Ceaușescu in 
elaborarea șl promovarea politicii 
interne șl externe a partidului nos- 

' teu, in inițierea ți aplicarea, cu ne
abătută consecvență șl înnlt spirit 
de răspundere fața de destinele na
țiunii, a măsurilor menite să ducă 
la Îndeplinirea Directivelor Con
gresului ol X-len al partidului șl 
ale precedentei Conferințe . Na
ționale.

Mersul ascendent al societății Im
pune o unitate dialectică șl o con- 

' cordanță deplină între dezvoltarea 
forțelor de producție șl perfccțlo- 

- narea relațiilor soclallsle de produc
ție, În flecare etapă a jiroceșului 
complex de construcție a socialis
mului și comunismului. In acest ca- 
,dru, principial se înscriu măsrurilo 

rt !

t-__ _ ________________________
Înlăturarea unor paralelisme și ve- 

■ rlgl Inutile, 1a apropierea conduce
rii de producție și a deciziei de locul 
înfăpiuiril ct Atribuțiile și com
petențele acordate întreprinderilor, 
centralelor șl organelor locale, ac- ■ 
contuarea rolului factorilor econo
mici, aplicarea largă a principiului 
muncii șl conducerii colective au 
creat premise superioare pentru creș
terea autonomiei funcționale a uni
tăților de bază iri gospoitafirea fon
durilor Încredințate.

Ansamblul de măsuri adoptate a 
exercitat o puternică Influență tavo-in. erm V fl' X McS-'S J. fi*" ''

itregli 
a țării, 

realizarea

Nlcolae
", cu o

___ . . Ibllitft-'ț
Ho Înseninate de core dispunem pcn-

a da un caracter coerent

.Stimați tovarăși,

CUVÎNTAREA TOWARĂȘMLUi
GHEORGHE PALOȘ

Permltell-ml ca In numele comu
niștilor, al celorlalți cetățeni al Gor- 
julul, ts& exprim satisfacția șl apro
barea deplină față-de conținutul;rea-. 
list, profund științific, do Înaltă va
loare teoretică șl practică al raportu
lui prezentat de tovarășul Nlcolae

ferme a

FStimați tovarăși,

Prin holăririle șl documentele 
sale, Conferința Națională a parti
dului va da un conținut superior 
procesului de perfecționare a vieții 
economice șl sociale din pura 
noastră.

Perspectivele sodetațil românești 
la finele acestui secol, ața cum sint 
conturate ele în raportul prezentat

Ceaușescu, prin caro so jalonează 
claritate direcțiile Înaintării ferm 
țării noastre po culmile Înalte alo 
progresului șl civilizației. De aseme
nea, sint întru totul de acord cu cele
lalte documente supuse spre dez
batere și aprobare Conferinței Națlo- 

vlzează perfecționarea in 
a activității partidului șl 
vieții economice, politlco- 
și socialo din patria

nale, care 
icontlnuaro 
palului, a 
[Ideologico 

■noastră!
' îndeplinesc mandatul ce ml-a fost 

gradul Înalt do înzestrare tehnică." conferinței, oferă Imaginea unei Ro-<f eOd^unela. ppllțlra;i Internă^^și ax- 

‘‘t-ST-’a’-arătat' că In 1075 trebuie sAnjun- 
gem ta o producție industrială da 
5S0—Gffi) miliarde lol, aoigurind ost-

tc de termen.'Acest obiectiv este pe . Efervescența 
deplin realizabil. Din calculele prcli- toate compartimentele societății 

itarirea fermă cu caro oa-

<te continuare, pe plan superior, q 
industrializării socialiste, de repar
tizare rațională în teritoriu a forțelor 
do producție, de ridicare a nivelului 
da trai al populației.

în cinstea Conferinței Naționale șl 
a celei de-a 23-a aniversări o Repu
blicii, Întreprinderile noastre indus
triale, de transporturi, șantierele de 
construcții șl unitățile din agricultu
ră și-au dublat șl chiar triplat anga
jamentele po 1072, găsind in același 
timp resurse care ne permit sâ no 
angajăm In fața Conferinței Națio
nale că vom realiza cincinalul în 
patru ani șl jumătate.

Garanția că ne vom respecta eu- 
vlntul dat o constituie faptul că, pe 
primele 0 luni din acest nn, s-au rea
lizat și depășit toți indicatorii de 
plan, lor angajamentul suplimentat 
pe Întregul an a fost realizat în pro
porție de 83 la șuti Da asemenea, 
raportăm că vom depăși substanțial 
și producțiile' agricola. Acum două 
zile am terminat recoltatul griului, 
obținlnd producții nemaicunoscute po 
meleagurile gorjene, ceea ce permi
te vlnzarea la fondul de stat cu S 
la sută mal mult grlu declt era trta- 

■ bilil prin plan. ■ ■ ■ ■
Noul sistem organizatoric In npora- 

tul da producție s-a dovedit 
eficient, fnpt atestat șl de ac
tivitatea color trei unități eco
nomice cu statut de centrală de 
pe teritoriul județului Gorj. (Combi
natul cărbunelui, Grupul industrial 
pentru foraj și extracția țițeiului, 
Combinatul de exploatare și Indus
trializare a lemnului), care concentrea
ză 60,7 la sută din producția globală 
industrială șl 72.9 la suta din sala- 
riațil din industrie.

Socotesc necesar a menționa însă 
că unele centrale șt mai ales din cele 
cu rază maro do activitate, așa 
cum este cea a lianților șl azbo
cimentului Brașov, mențin In munca 

'■ ■ .etici ........  ■

plan și buget, In cadrul planului urda, 
Astfel, întreprinderile comerciale, do 
industrie locală șl gospodărie comu
nală au fost subordonate municipiu
lui și orașelor, Iar anumite unități 
productive șl prestatoare de servicii 
direct comunelor.

Acțiunea de sporire a competențe ,,-i 
lor șl atribuțiilor la orașe și comune Ț 
a fost Însoțită de trecerea unor ca- ; 
dro tehnice și economice din aparatul 
consiliului popular județean cătra 
verigile de bâză, cadre care se ocupă 
In principal de sistematizarea locnli- 
tăț ilor, rezolvarea unor probleme de 
investiții, de acțiunile economice șl 
bugetare.

Sintem conștlențl că măsurile luata 
pină In prezent nu epuizează Întrea
ga problematică pusă de tovarășul 
Nlcolae Ceaușcscu la Conferința pa 
țară a secretarilor comitetelor comu
nale de partid șl președinților consi
liilor populare comunale. Ne-nm pro
pus să ajutăm mai concret comite
tele comunale de partid, conslliila 
populare comunale să-și perfecțione
ze metodele șl stilul de muncă cores
punzător noilor sarcini, aă se desfă
șoare o muncă directa cu birourile or
ganizațiilor de bază, cu comuniștii, cu 
deputății șl cetățenii po flecare cir
cumscripție electorală.

țorfal 'fidmlnlstratlv'.' care au dds la ' o problemă esențială a perfecțio
nării planificării este stabilirea Ințr-o 
concepție unitară a sistemului de In
dicatori, porme șl normative. Uni! to
varăși consideră câ reducerea numă
rului de indicatori roprezinta esența 
lărgirii autonomiei unităților produc
tive In cadrul pionului de stat Practi
ca marilor Întreprinderi moderne din 
(firile dezvoltate arata Insă că pen
tru. conducerea activității tehnlcd-e- 
conomico șl luarea unor decizii e- 
ficiente este necesar să se urmăreas
că zilnic o multitudine de elemente 
care să-l ofere o Imagine cuprinză
toare asupra acllvitațll. Problema e- 
sențlală nu rezidă deci ulit tn numă
rul, dl fn calitatea indicatorilor, nor
melor șl normativelor folosite; Este 
adevărat că In această privință s-au 
manifestat o serie do neajunsuri șl 
că nu am perfecționat sistemul nos
tru de Indicatori obligatorii in pas 
cu perfecționarea îcțnfduccril econo
miei. ■

Avem datoria să acționăm mal e- 
nerglc In direcția introducerii unor 
Indicatori, norme șl normative cu un

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI
MARIANNE KRONENBERGER
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rnbllă asupra fundamentării șl 
cutării planurilor, asupra ini 
vieți economice șl socialo 
care s-a concretizat In 
cincinalului l&M—11170 In condiții su
perioare celor din perioadele prece
dente șl in pregătirea mal bună a 
actualului plan pentru 1971—1073.

Cincinalul actual accelerează dez
voltarea concomitent cu sporirea 
eficienței economice.. în cadrul pro
cesului do Industrializare, planul vi
zează lntr-o, măsură mal marc declt 
în trecut dezvoltarea prioritară a sec
toarelor de Înaltă tehnicitate, mo
dernizarea întregului potențial In
dustrial șl prevede pentru prima 
oară creșterea in ritm mai rapid a 
venitului național față do produsul 
social.

Reflecilnd mal pregnant poziția 
centrală a omului in procesul de 
dezvoltare — ca făuritor și benefi
ciar al progresului economic și so- 
clnl — actualul pian cincinal con
ține prevederi importanta pentru ri
dicarea nivelului de vtață. de • civili-. 
zațle și cultură al poporului.

Măsurile aplicate in vederea per
fecționării organizării șl conducerii 
vieții sociale, noile măsuri cuprinse 
in raportul secretarului general al 

- partidului, în celelalte documente nle 
conferinței creează condiții tot mai 
bune pentru accelerarea progresului 

. KocletățU noastre, pentru Înfăptuirea 
procesului amplu șl complex de 
făurire a socialismului in patria 

.noastră.
Stimați tovarăși,
Conferința noastră eaie chemată să 

dezbată importantul proiect do lege 
eu privire la dezvoltarea econoinico- 
soclală planificată a României, ela
borat sub Îndrumarea nemijlocită a 
BCcretarulul general oi partidului.

Este de subliniat că ne aflăm in 
fața primei încereărl .din practica 

etabora o iege care stabilește normele 
unitare ce trebuie să guverneze un 
domeniu atît de Important ca cel al

dezbată importantul proiect do lege 

soclata' pînnificata a României, ela
borat sub Îndrumarea nemijlocită a 
HCcretarulul general ol partidului.

L ............... .. ’n
__ _ ___ ^dln practica
coiislnicțlel socialiste mondiale de a

unitare ce trebuie să
dezvoltării economico-soclale plani
ficate a societății.

Proiectul de lege sintetizează boga
tă experiență acumulata de țara noas- 

■ tră In cele două decenii și jumătate 
de conducere planificata n economiei. 
El definește conținutul planului na
țional unic, prin intermediul căruia 
partidul și statul nostru asigură co
ordonarea procesului reproducției so
cialiste lărgite, creșterea susținuta a 
forțelor de producție, Întărirea pro
prietății social Isle șl perfecționarea 
continuă a relațiilor socialiste de 
producție, orientează Întreaga dez
voltare economlro-sodală mre creș
terea permanenta a venitului națio- . 
nai, sporirea avuției naționale șl ri
dicarea bunăstării poporului. Unita
tea multiplelor laturi alo procesului 
complex de construire a noii orln- 
dutri, Interdependența șl condiționa
rea reciprocă a diferitelor activități 
impun cuprinderea in plan a tutu
ror sectoarelor vieții economice al --------- -J

loacelor intr-un efort comun, co
mat șl orientat spre înfăptuirea 

.....gramului partidului de dezvoltare 
economlco-soctală a țării.

Dlrljtnd activitatea șl croația Isto
rică conștientă a întregii godetațl

impun cuprinderea In plan n tulu-

soilale, unirea tuturor resurselor șl 
mitic-— 
ordo> 
prdgrami

f
Stlmațl tovarăși,

Am convingerea că sini ta unison 
cu gîndurlle șl simțămintele tuiu- 
ror studenților, exprlmlnd adeziu
nea totală față de conținutul docu
mentelor Conferinței Naționale a 
partidului. Raportul prezentat de to
varășul Nlcolae Ceauțescu Înfățișea
ză un-tablou insufiețitor. al realiză
rilor ponorului nostru in făurirea 
orindulrll socialiste și un măreț pro
gram de dezvoltare in perspectivă 
pe care noi, tinăra generație, ală
turi de Întregul popor, li punem 
la inimă șl no vom consacra toate 
forțele pentru traducerea Iul in 
viață.

M-au .emoționat profund repetate
le sublinieri făcute de secretarul ge
nera) al partidului caro erată grija 
față de destinele patriei noastre, ele 
tinerelor ei vlăstare.

Sini studentă a Universității din 
Timișoara și ca activistă a Uniunii 
Asociațiilor Studențești din centrul 
nostru universitar am primit man
datul studenților timișoreni de a afir
ma nici, do ta tribuna Conferinței 
Naționale, hotarirea noastră, a tutu
ror — români, germani, maghiari, 
slrbl șl de alte, naționalități — ca prin 
muncă asiduă să ne angajăm ple
nar In înfăptuirea programului parti
dului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

ganlzațillor 
deputății șl ... 
curascrfpțlo electorală.

Apreciem că acțiunile noastre ar fl 
fost mal cfldenle dacă s-ar fi grăbit 
perfecționarea legislației actuale, care 
încă permite tutelarea măruntă șl 
chiar centralizarea excesivă, dacă 
s-ar fl dat latitudine comitetelor exe
cutive In folosirea cit mai rațională ■ 
cadrelor — Indiferent de subordona
re — In cadrul planului forțelor de 
muncă și al fondului de salarii apro
bat județului prin planul unic na
țional.

Stimați tovarăși,
Doresc șl cu să relev valoarea deo

sebită a analizei situației mondiale șl 
Ș4aAf Itfî i S #811 I n i a H a 1 a’‘ n r» n «*i *

ra*

dat do organizația județeană de 
încredința acest forum ud totala

™ sa*• s»‘:;'isS!.s»!«S'Ss
__ ____ r_....... . loc demn In rindul națiunilor dez-

fel realizarea pionului cincinal Inain- voltato ale lumii.
tc do .termen. Ac&șt obiectiv, este pe Efervescența care domnește In

minare pe ansamblul economiei făcu
te In Comitalul de Stat al Planificării 
reiese că mal mult de jumătate din 
sporul do producție ce ne propunem 
să-l realizăm se poate obține prin

T cajiacitflillor
[io al creșterea coeflcien-

îmbunătățirea : folosirii 
de producție •! ereș*5 
tulul do schimburi.

O altă rezervă căreia nu l-am acor
dat atenția cuvenită este scurtarea 
duratei de atingere a parametrilor 
proiectați ta noile obiective. Amexn- 
gerat de multe ori lulnd In conside
rare pentru atingerea parametrilor 
proiectați termene de un an șl jumă
tate pină la doi ani, chiar in razul 
unor dezvoltări de Întreprinderi exis
tente'cu. tehnologii cunoscute. Calcu
lele efectuate numai pentru Investi
țiile alocate Ministerelor Metalurgiei, 
Construcțiilor de Mașini șl Chimiei 
arată "că reducerea cu o lună a ter
menelor in" caro se prevede atlngc-
/

noastre, hofarirea fermă cu care oa
menii muncit se angajează să reali
zeze Înainte do termen actualul plan 
cincinal redau ecoul puternic iw 
cnre-R are iri conștiința Întregului 
popor acest eveniment de importan
ță decisivă pentru viața noastră po
litică, economică șl soctală.-

îml exprim deplina adeziune față 
de documentele supuse conferinței, 
față de Întreaga politică internă și 
externă' n partidului și statului 
nostru.

Chezășia succeselor prezente șl a 
celor viitoare rezidă In faptul că 
Partidul Comunist Român, indisolu
bil legat de popor, este mai unii șl 
mal puternic declt oriclnd, !și înde
plinește cu cinste misiunea sa isto
rică-de forță conducătoare a întregii 
societăți po calea Înfăptuirii so
cialismului șl comunismului in
România.

»
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Rezultatele obținute în ultima se
siune de examene, întreaga activi
tate desfășurată în anul universi
tar recent încheiat reprezintă o ex
presie a Înțelegerii de către tinere
tul studios a i rolului pregătirii pro
fesionale șl al formării multilaterale, 
Ideologice, politice și culturale In 
formarea profilului specialistului din 
societatea de imllhe.

Dar, stimați tovarăși, așa cum re
marca tovarășul Nlcolae Ccaujjescu, 
realizările noastre nu sint Încă po 
niAtrura condițiilor create șl a cerin
țelor mâjoro ale vieții. Astfel, ■ in 
realizarea unității dintre Invâțămint, 
cercetare și producție, condiție esen- 
Bșl indispensabilă a unui Invă- 

t modern, sini incă unele pro- 
i de natură organizatorica ce. nu 

și-au găsit o rezolvare pe deplin sa
tisfăcătoare. Dubla subordonare a 
Invățămlntulul universitar a . însem
nat fără Îndoială un pui înainte. Și 
eu, care ntn venit la Conferința Na
țională a partidului de la locul de 
Îiractică productivă, ca și ceilalți co- 
egi studențl,; am simțit acest lucru 

direct, prin preocuparea mai atentă 
a celor carai slnt viitorii beneficiari 
al pregătirii noastre.

O primă remarcă pe care aș dori 
'să o fac este că practica pe care am 
efectuat-o In întreprinderi ne-a evi
dențiat și faptul că noi, siudențli Uni
versității, nu' primim în școală su
ficiente cunoștințe tehnologice. Pre
gătirea noastră este orientată exclusiv 
pentru a ne .forma ca profesori, fără 
să se țină seama că o bună parte 
din noi vor litera In uzlno, chiar dacă , 
sintem flzldfeni sau matematicieni. 
Do aceea, consider că se Impune o 
lărgire In acest sens a profilului pre
gătirii noastre.

In altă ordine de idei, om impre
sia că nu In toate cazurile condițiile 
create de întreprinderi asigură acti
vității practice studențești o desfă
șurare optimă. La această situație, pe 
lingă factorii subiectivi, legați de 
modul In care unele conduceri de 
întreprinderi Înțeleg să se preocupe 
de organizarea șl îndrumarea prac
ticii studenților, concură și unii fac
tor! obiectivi. Fârlmițarea practicii, 
atlt de producție, cit șl pedagogice. In 
cite o zl pe săptâralnâ pe toată du
rata studiilor. Inexistența, In unele 
întreprinderi, a condițiilor pentru 
efectuarea pracildl nemijlocit lega-

te de planul de producție al între
prinderii, lipsa unor utilaje destina
te muncii studenților, necorelarea in
tre programa de Inv&țămlnt și-pla
nul financiar slnt citeva elemente 
care gravează asupra eficienței prac
ticii.

Propun, în acest aens, studierea 
posibilității ca practica să fie coma
sată intr-o perioadă de timp, unita
ră, murgind plnă la un semestru În
treg. Pentru desfășurarea ei să fio 
stabilite Întreprinderi specializate In 
acest scop, Încadrate șl cu personal 
de îndrumare a practicii studenți
lor. Desigur, aceasta nu va trebui să 
Însemne limitarea legăturii intre itu- 
denți șl producție ta un semestru dta 
cel patru sau cinci ani de studii.

Noi plnă acum, In limpul facul
tății, am cunoscut in mică măsură 
nu numai uzina, dar și pe oamenii e.L 
Da aceea, consider ca foarte Impor
tante nu numai ponderea activității 
productive in programa de Invățâ- 
mînt ci șl contactul direct cu fău
ritorii bunurilor materiale, In afara 
acestui program. Legăturilo nemijlo
cite nle asociațiilor studențești cu 
organizațiile U.T.C. din Întreprinderi, 
unități agricole, întreținuta de noi 
pe planuri multiple in acest nn uni
versitar, vor trenul să primească o 
dezvoltare și mol accentuata in con
tinuare. Aceste legături nu înseam
nă doar o mal bună cunoaștere re
ciprocă, ci și o condiție pentru a de
termina Intuziunea spiritului mun
citoresc in fiecare colectiv studen
țesc, pentru Imprimarea in conștiința 
studentului a răspunderi! majore și 
a exigenței față de formarea lui ca 
om cu o pregătire complexă, capa
bil să slujească oriclnd și oriunde cu 
devotament și dăruire partidul, po
porul și patria noastră, România so- 

- clăi Ista.
Totodată, aș vrea să mă refer Ia 

preocuparea noastră, o studenților, 
pentru a ne înscrie eu un aport mol 
larg la satisfacerea cerinței deosebi
te pe care conducerea partidului, 
secretarul general, tovarășul Nlcolae 
Ceaușeâcu, o pune In fața invăță- 
mlntulul superior de a răspunde 
prin activitatea științifică nevoilor 
producției, ole economiei naționale. 
Considerăm că prin înființarea In Ti
mișoara 
țese de 
slt un

hilo'r mundi din județul Gorj de n 
consacra toate forțele și capacitatea 
lor de muncă transpunerii In viață 
a hotăririlor Congresului al X-len și 
nle actualei Conferințe Naționale n 
P.C.R.

înalta principialitate comunista, 
viziunea profund creatoare, și de În
delungată perspectivă, situarea în
tregii activități de partid șl de stat 
pe fundamentul solid al realității, 
legătura permanentă șl nemljiO'Cita 
cu masele — trăsături ce definesc 
personali lalea complexă a tovarășu
lui Nlcolae Ceaușcscu — au constituit 
și constituie pentru noi exemplu și 
chezășia perfecționării continuo n 
metodelor șl stilului conducerii pen
tru a fi la nivelul înaltelor cerințe 
alo etapei ce o parcurge țara 
noaslră.

Activitatea Comitetului Central șl 
în mod cu totul deosebit activitatea 
multilaterală a secretarului general al 
partidului șl-au pus adine amprenta 
pe întreaga perioadă care s-a scurs de 
Ia Conferința Națională a partidului 
din 1£®7, care va intra In istorie ca 
una dintre cele mal fecunde pe linia 
perfecționării cadrului organizatoric 
șl instituțional, reglementării și core
lării unor slruclurl organizatorice, Îm
bunătățirii conținutului șl creșterii e- 
ficlențel in toate domeniile vitale de 
activitate. Practic, s-a deschis o nouă 
etapă In activitatea organelor locale 
de partid și do stat, permlțlndu-ie

de întreprinderi, recurglnd adesea la 
forme birocratice prin hîrtil, telex, 
dese chemări ale cadrelor din uni
tățile do bază la nivelul centralelor.

Slnt, do asemenea, șl cazuri dnd 
unele’ ministere .nu rezolvă operativ 
problemele ce sb ridică In activita
tea centralelor ; mai ales în activi
tatea de Investiții se stabilesc cu in- 
tlrziere documentațiile, neperml- 
țlnd pregătirea corespunzătoare u 
lucrărlloT, ceea ce conduce in final 
la prelungirea termenelor de execu
ție.

Asemenea aspecte se datoresc, după 
părerea noastre, șl faptului că însuși 
controlul do partid asupra activității 
centralelor nu s-a făcut simțit In su
ficientă măsură și aș propune ca a- 
cest control să se realizeze prin co
lective de activiști al organelor de 
partid din’ județul de reședință și 
din județele pe raza cărora slnt uni
tăți economice subordonnte centrale
lor respective.

Dacă in majoritatea ramurilor eco
nomiei s-au aplicat cu bune rezultate 
măsurile do perfecționare n condu
cerii șl activității, mal avem dome
nii, printre care exploatarea energe
tică, drumurile, transporturile auto, 
aprovizionarea tchnico-ntaterlală, 
unde sa mențin vechile forme de or
ganizare ce afectează operativitatea, 
generează paralelisme șl cheltuieli 
neeconomicoase. So ihlpune, 
p&rerea noastră, reorganizarea actl- 

conducerea concretă, directă, nu prin vltațli sectoarelor respective și a al- 
Intermedlari, a unităților de bază In 
care se liotărășlo soarta producției 
materiale.

Realitățile GorjuluL, care a crescu!, 
după reorganizarea terilorial-adml- 
nfstratlvă, de paste trei ori din punct 
do vedere industrial, și de mai multe 
ori pe linia edilitar-gospodăreascii, 
atestă consecvența cu caro se mnle- 
riafizează politica partidului nostru

după

torn, ținlnd cont do principiul terito
rial și al lărgirii atribuțiilor orga
nelor locale de partid și de filai.

Acțlonjnd in spiritul holflrirllor 
Conferinței Naționale din 1S®7, noi 
ne-om preocupat Încă de ta e-earea 
județului de ridicarea roiului și 
sporirea atribuțiilor orașelor șl co
munelor, descentrallzlnd snrdnllc de 
la județ ' către acestea pe linie do

portul prezehtaîde tovarășul Nlcolae 
Ceauș eseu, ți sfi mă declar Intru totul_ u,j Y« 1I W» UVteMU U1MU ;

de acord eu orientările' expuse pri
vind continuarea neabătută a hotărl- 
rilor Congresului al X-lea ol P.C.R.

Alături de Întregul popor, comu
niștii, întreaga populație a Județului 
Gorj !șl exprimă ndlnca solidaritate 
cu poporul frate vietnamez, caro lup
tă eroic, cu arma in mină, Împotriva 
agresiunii imperialismului american^ 
demonstrind că nici o forță din lume 
nu poale Infringe un popor hotflrit 
să-și apere cu abnegație șl dlrzenla 
libertatea, independența șl ființa na! 
națională, dreptul de a-țl decide in 
mod de sine stătător destinele, ealea 
dezvoltării, sole.

Ne pronunțăm cu toată energia 
pentru Încetarea imediată a agresiu
nii, pentru retragerea totală n trupe
lor americane, pentru cn poporul 
vietnamez și celelalte popoare din 
Indochina eă fie lăsate să-și soluțio
neze In mod suveran problemele, tară 
nici un amestec din afară. Exprlmln- 
du-ne deplina solidaritate internațio
nal istă cu cauza dreaptă a bravului 
popor vietnamez, ne reafirmăm șl da 
aceasta data ho tari rea de’a-t acorda 
întregul sprijin pină ta victoria fi
nală. : | ș?

Exprlmlnd sentimentele profunde 7 
și voința comuniștilor din județul 
Gorj, a tuturor oamenilor care trăleșcw 
și muncesc pe aceste meleaguri, asl-" 
gur conferința că vom mund cu toa
tă dăruirea șl abnegația pentru apli
carea neabătută în practică a hotări- 
rllor și sarcinilor ce se vor stabili, că 
vom mobiliza toate resursele mate
riale și umane pentru o realiza ac
tualul cincinal în patru ani și jumă
tate, contribuind astfel la dezvolta
rea mai rapidă a scumpei noastre pa
trii, ta creșterea necontenită a nive
lului do trai material și spiritual al 
poporului.

TURîSMfi

rivesc panourile cu secvențe din dinamica dez- 
UL La conferință însâ, fiecare are conștiința 

câ a participat la jalonarea VIITORULUI

Imagine obișpuiiâ în pauzele conferinței : delegații ți invitații prr 
voitorii industriale a județelor țârii. Aici este InffiȘițat PREZENÎU

a unui Centru studen- 
sludll șl proiectări b-q gă- 
cadru organizatoric pro-
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restrictiva din calea promovi

nuri materiale și spirituala ; cola- 
îml fac o datorie do onoare rapor-

secrfițurir-generala- it.ă'

■ tind conferinței că toate angaja- 
n- 

fost

SCINTEIA - sîmbâfă 22 iulie 1972

ZAHARIA STANCU

Stimați tovarăși,

Ne aflăm aid, in această fastuoasă 
sală intrată ,de mult In istorie, peste 
trei mit dc oameni — membri nl 
Comitetului Central, delegați al or
ganizațiilor de partid do pe lot cu
prinsul țării și Invitați. Salo aro în
fățișare sărbătorească. Cred că nu 
exagerez dacă adaug dl flecare din
tre noi are astăzi o Înfățișare sărbă
torească. Șl cum n-ar avea ? Ne-nm 
adunat In această sală, In cadrul unei 
Conferințe Naționale a Partidului 
Comunist Român, pentru a examina 
rezultatele muncii poporului nostru 
de plnă astăzi șl pentru a trasa 
sarcinile de viitor — sarcini care 
privesc viitorul mai apropiat șl sar
cini care privesc viitorul mal înde
părtat. Dar fără Împlinirea gardnl- 
lor viitorului mal apropiat nu se 
ponte ajunge la viitorul mal îndepăr
tat, caro va In bună măirurĂ nl 
celor co vor veni după noL Rapor
tul vast care, timp do dtova ore, 
ne-a fost Înfățișat de secretarul gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este cel mal olot- 

, cuprinzător document caro nc-a fost 
înfățișat pînă acum la vreun Congres 
râu Ia vreo Conferință Națională — 
document plin de dfre care, în rea
litate, arată fapte. Nu o dată aceste . 
fapte reflectă un înalt eroism. Nici 
uimi din marile noastre fnbrid șl 
uzine, nici unul din marile baraje 
ridicate în calea năvalnică a Bistri
ței snu a Dunării nu s-ou construit 
fără mari nete de eroism. Eroism 
cere exploatarea Deltei Dunării, 
eroism cere munca din mine, acte de 
eroism ®e petrec în timpul lucrului 
de vară pe nesflrșlrile Bărăganului 
său printre . stîndle Cnrpațllor pe 
unde se muncește. Șl în România 
socialistă de astăzi se muncește pre- 
terUndeni. Efortul pentru împlinirea 
cincinalului înainte de termen eșto 
general și este uriaș. In acest efort, 
caro este — aș zice — al întregii 
țări, îl încadrăm șl pe scriitori. Noi 
nu putem să lipsim — șl nu trebuie ■ 
să Lipsim — de ta construcția uriașă 
• zilei do azi !șl»,d«}’.mllno, de la . 
construcția,,'allt> de măreață șl de n- 
damenitonre. după cum ne-o", Inffițl- 
șează raportul secretarului nostru 
general, a zilei ceva mal îndepărtate. 
Nu putem să ajungem la Întărirea, la 
îmbogățirea șl la înfrumusețarea 
țârii noastre fără muncă, ba chiar

\ Tâ H .........
îndoială, trăim mal bine decH 
menii de ieri, mal bine declt 
trăit trial înainte noi înșine. Cu 
vom înainta In timp în construcția 
soclallstfi, spre comunism, cu atlt 
viața noastră se va Îmbunătăți, va 
deveni ;mal frumoasă.

Raportul a vorbit pe larg despre 
ideologie, despre etica, despre echi
tate. în ceea ce privește ideologia, 
no reamintim de Congresul X șl dc 
Plenara din noiembrie șl declarăm 
solemn că nu ne vom abate de ta 11- ș, 
nla trasată atunci. Sîntam pentru o 
etică soctallstd șl, de asemenea, rin- 
tem pentru echitate. Noi, scriitorii, 
ne Integrăm tot mai mult In popor, 
căutăm aă avem dt mal multe șl 
mal strln.se legături cu poporul nos
tru, cu poporul In mijlocul căruia 
am răsărit. hCamportarea noastră in 
societatea socialistă in rare trăim 
trebuie: să fie exemplară, ea trebuie 
să ’corespundă spuselor noastre, pîe- 
doariLlor noastre pentru un mod 
nou de vtață, superior din toate 
punctele de vedere. Sarcina scriito
rilor caro au trăit Înaintea noas
tră — și chiar a unora dintre noi, 
a celor mal in vlrslă, a fost de 
a sfâr'ma, de a dârlmn vechea so
cietate,. cu toate racilele și păcatele 
eL Sarcina noastră, a celor do astăzi, 
este alta șl anume : aceea de a ajuta 
ia construirea noii societăți, a socie
tății socialiste, în drum rsjjre comu
nism.

Nu este ~
turtf nouă, 
construiești o sodetato 
totuși, partidul nostru 
struiește, cu noi toți 
aflăm In această sală și cu 
le de oameni ai țării care 
dezbaterile noastre cu cel _
interes, fiind șl el convinși, că șl noi, 
efi aici se plămădește viața de mîine 
a poporului nostru, a patriei noastre, 
că alcf se plămădește viitorul țării 
noastre șl nl poporului nostru.

Intr-un articol publicat acum ci- 
tevn zile In „Sdntela" eu spuneam 
că tot ceea ce facem noi In prezent 
este | să (făurim fagurii In care cel ce 
vor veni după noi în muncă și în 
viață vor aduna șl vor turna dulcea 
miere a comunismului Slntam. față 
de alte popoare, în iirmâ. Inspiratul 
ți foarte documentatul raport pe 

■ care ni l-a înfățișat aici tovarășul 
Nicolae Ccaușescu ne îndeamnă să 
muncim mal mult, să facem pași din 
ce In ce mal mari spre viitor, spre 
comunism, spre fericire. Trebuie să-1 
ascultării, toți, trebuie să muncim 
mal mult șl mul bine, toți. Slnt îm
potriva celor ce stau la marginea 
muncii șl la marginea vieții șl aș
teaptă să Ie vină totul de-a gata. 
Nimic nu ne’ va cădea In mlinl, de 
sus. Cu mllnlle șl cu mințile noastre 
va trebui să facem totul. ȘI cu su
doarea noastră. Șl vom face.

Realizările la care am ajun® pînfl 
astăzi, șl forța poporului nostru, 
precum șl înțelepciunea partidului 
nostru, a „Comitetului său Central și 
a secretarului general nl partidului 
slnt, tonte laolaltă;; chezășie', că vom <4 

- if-butl. Doresd chTn' toP sufinfuF cn 
/ceasLă coitteririțfi/să rflmlnă' In Istoria si?

fără multă muncă. Șl fără muncă 
nu putem aă ajungem nici La bu
năstarea oamenilor. Aceasta trebuie 
să fio clar pentru toată lumea.

Ml-a plăcut să aud vorbindu-se In 
raport despre un Cod al muncit Po
porul român este un popor harnic. 
Din cele mal vechi timpuri poezia 
populară șl proza care treceau din 
gură în gură, satirizau lenea, batjo
coreau trindâvlu, căutau sâ alunge la 
marginea societății pe cel ce încer
cau să se hrăneMca prin cerșit din 
munca altora. în același timp poe
zia șl proza populară slăveau, cu 
cuvintele cele mal alese, hărnicia 
oamenilor. în multe cazuri In regiu
nea In care m-am născut șl am trăit 
un timp, fetele leneșe lmbătrineau 
fără gă se poată mărita. Din nefe
ricire pe scoarța sănătoasă a steja
rului nostru a mai rămas vise. Să-l 
curățăm repede. Stejarul trebuie să 
rămlnă «ănStos, să crească mal de
parte șl să atingă cu vlrful lui cerul. 
Este vorba. In spusele acestea, de po
porul nostru peste care șl pe lingă 
care au trecut veacuri șl milenii fără 
râ-1 clatine din locul ta care șl-a 
Infipț rădăcinile, încă de la Începu
tul începuturilor.

Din cifrele șl din cuvintele ra
portului pe care nl l-a prezentat 
aici secretarul general al parti
dului nostru se tace văzut cu 
claritate un fierbinte șl profund 
patriotism. Acest patriotism este 
generat de țara da astăzi care a 
devenit atlt de frumoasă . sub mil
uite comuniștilor șl care, Intr-un 
viitor mol apropiat rau mal de
părtat, va deveni șl mai frumoasă.

Patriotismul raportului, cri, mal 
bine zis, al autorului raportului, 
se Întrevede însă țd măi puternic 
atunci clnd este vorba de construc
ția viitorului. Ca orlco conducător 
înțelept de țară șl de popor, 
tovarășul Nleplap Ccaușescu se gln- 
dește, șl este preocupat, nu numai 
dc prezent, nu numai de viitorul 
imediat, el șl do viitorul mnl Înde-- 
pârlnt Asigurarea viitorului țării! 
este Btrins legată do viitorul po
porului — dc viitorul acestui popor 
al nostru. Nu a? vrea să fac parte 
dintr-un popor care îșl trăiește as
tăzi toate zilele pe cure te are de 
trăit șl care, mîine, se stinge șl nu 
mai rămlne din el nici urmă. Au 
existat în istorie și asemenea po
poare. Strămoșii noștri nu nu avut 
de-a face cu ele, în orice caz nu 
le-au luat drept exemplu, dnd vor
bește despre prezent șl despre 
viitor, cum ne-a vorbit ta-, ra
portul prezentat conferinței, tovară
șul Nicolae Ceaușescu parca ne-ar 
citi ceva din înflăcăratelo pagini 
alo lui Nicolae Bftlcescu. A- 
ceeașl căldură, aceeași viziune 
luminoasă a viitorului, același op- 
limlsm — Întemeiat pe fapte, 
pe munca oamenilor, pe devotamen-, 
tul lor față de partid, față de con
ducătorul Iubit. Una din principa
lele preocupări ale conducătorului 
partidului, șl statului nostru — așa 

.cum a reieșit-șl ,'ittnJraporțJ —,este1; 
creșterea. nlyelulul de!rtral'al ftppu- - 
lațlel, lmbuhatflțlreh ;'vieții oameni-® ______
lor, buna lor stare. Raportul preve- ■‘ portilui nostru ca un nou șl luminos 
de luarea unei serii de măsuri co- .. .. .. . . . .
respunzătoare. Este evident că oa
menii de inline vor trăi mal bine 
declt noi, așa cum noi, fără nici o

i ușor să făurești o lltcra- 
i, dar nu este ușor nld .să 

nouă șl, 
o con- 
care no 
mllloane- 

1 urmăresc 
mai mare

să perfecționăm În continuare orga
nizarea șl conducerea activităților 
in armată.

Ne este dar că cerințele pe care 
acest înalt for ol partidului ie pune 
în fața aparatului de stat șe impun 
cu necesitate șl pentru cadrele mili
tare. Bollcillndu-Io angajarea Integra
lă șl pasionată a cunoștințelor, a ex
perienței șl puterii lor de muncă in 
înfăptuirea neabătută a politicii parti
dului. In acest scop, comandanții și 
organizațiile do partid din armată vor 
promova mal susținut spiritul critic 
ți autocritic, nalmpăcarea cu medio
critatea, vor Întreține un climat de 
responsabilitate comunistă pentru fo
losirea cu maximum de randament u
respoiv
losLrea cu maximum de randament a 
fondurilor puse la dispoziția armatei, 
pentru utilizarea integrală șl eficientă 
a timpului destinat instruirii .trupelor, 
o grijă deosebită față de tehnica de 
luptă.

Simțim nevoia de a analiza mal 
profund stilul șl metodele de muncă 
practicate In organele centrale ale 
Ministerului Forțelor Armate. în co
mandamentele de armată șl de armă, 
sistemul de control șl de. evidență a 
Îndeplinirii planului pregătirii de 

. luptă șl politice, in Ideea de a valo
rifica din plin condițiile create prin 
grija partidului și guvernului, pre
cum șl capacitatea cadrelor noastre — 
care Îngemănează In profilul lor ca
litățile specialistului militar cu cele 
ale activistului politic — pentru ri
dicarea eficienței procesului de In
struire șl educare, pentru sporirea 
forței combative a armatei.

Vă rog să-mi Îngăduiți să folosesc 
acest prilej pentru a exprima recu
noștința ostașilor de toata gradele, 
pentru grija pe care poporul, condu
cerea superioară do partid șl de stat 
o poartă armatei, pentru efortul de
pus In scopul dotării el cu iot ceea 
ce II este necesar In vederea înde
plinirii misiunii Încredințate. Vă asi
gur. stimați tovarăși, pe dumnea
voastră, stimate tovarășe comandant 
suprem, că’ răspunsul tuturor milita
rilor la aceasta permanentă grijă va 
consta lntr-o muncă plină de dăruire

/.partidului nostru șl’ Iii Istoria po
porului nostru ca un nou șl luminos 
punct de plecare către noi șl mărețe 
realizări pe care noi, scriitorii, țfi le 
etalăm șl oamenii muncii râ se 
bucure de ele.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

Stimați tovarăși,

îngăduiți-mi, înainte de tonte, ca, 
din îndemnul celor mai profunde 
sentimente șl convingeri, să exprim 
— In numele tuturor militarilor — 
acordul deplin cu ampla și rodnica 
activitate pe caro o desfășoa
ră partidul, Comitatul său Cen
tral, In frunte cu tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, pentru Înfăptuirea holâ- 
ririlor .Conferinței Naționale din 
anul lfffi" șl ale Congresului al 
X-lca nl Partidului Comunist Ro
mân, privind perfecționarea condu
cerii șl planificării activității eco- 
nomlco-soclale șl dezvoltarea demo
crației socialista.

în continuare vorbitorul a spus : 
au trecut patru ani șl jumătate 
de la precedenta Conferință Națio
nală și pentru flecare dintre noi 
este un motiv de îndreptățită bucu- 
rie șl mlndrle sfi constatăm că in 
această perioadă, relativ scurtă, 
prin aplicarea hotăririlor adoptata 
atunci s-nu produs transformări de 
o excepțională însemnătate. Ele 
îșl găsesc expresia in perfecționarea 
organizării producției șl a muncii, 
în îmbunătățirea sistemului de pla
nificare, a sistemului financiar și de 
credit, In ridicarea la un nivel supe
rior a activității do cercetare șl pro
iectare, de Investiții și construcții. 
De asemenea, Ideea de perfecționare 
șl-a găsit o concretizare pregnantă în 
dezvoltarea continuă a democrației 
socialiste, In participarea mal largă, 
mal directă și mal activă a maselor . 
Ia luarea deciziilor, la conducerea 
treburilor obștești.

In toate aceste înnoiri se reflectă 
activitatea neobosită șl multilaterala 
a secretarului generai al partidului 
nostru, pentru elaboraren șl apli
carea concepției Partidului Comu
nist Român cu privire la știința 
conducerii, grija sa permanentă 
pentru stimularea, la toate nivelu
rile, a glndlrll îndrăznețe șl creatoa-, 
re, pentru promovarea neabătută a 
noului șl combaterea fermă a ele
mentelor de rutină ’ șl conservato
rism.

lONțȚA
Procesul de continuă perfecționare 

a activității dc conducere a cuprins, 
după cum era firesc, și Forțele Ar
mato ale Republicii Socialiste Româ
nia, cărora le slnt proprii o organi
zare riguroasă,, o disciplină' fermă, 
acțiunea imitară, promptă șl preda 
coordonată. In Îndeplinirea misiunilor 
Încredințate.

Sub îndrumarea plină do grijă a 
comandantului nostru suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu, țlnlndu-se 
seama de posibilitățile In creștere 
ale statului In domeniul întăririi ca
pacității de apărare, ca urmare a 
succeselor obținute In dezvoltarea 
neîntreruptă n societății noastre, in 
cadrul Forțelor Armate nu fost luate 
măsuri de natură sâ situeze pe trep
te mal Înalte activitatea de conduce
re, funcționarea tuturor clementelor 
organismului militar, forța combativă 
a unităților șl marilor unități. Aceste 
măsuri nu In vedere. In n cel ași timp, 
implicațiile revoluției tehnlco-ștllnțl- 
flee contemporane asupra structurii, 
Înzestrării șl acțiunilor do luptă ale 
armatei, exigențele șl particularitățile 
războiului modern.

Concomitent cu aplicarea sarcinilor 
privind înzestrarea armatei cu arma
ment. tehnică dc luptă, mijloace de 
calcul șl aparatură dc conducere cu 
performante ridicate, In marc parte 
din producția Internă, au fost aduso 
îmbunătățiri corespunzătoare structu
rii organizatorice a armatei.. A dobln- 
dlt un cadru adecvat munca dc cer
cetare ștllBțifică și de proiectare, nu 
fost luata noi măsuri pe linia mo
dernizării activității didactico șl In
tensificării muncii, educative In Insti
tuțiile militare de lnvățămlnt, 8-u ac
ționat perseverent pentru creșterea 
eficienței procesului lnstructlv-edu- 
cativ In toate unitățile, la toate ge
nurile dc armă.

In spiritul cerințelor documentelor 
de partid, privitoare la perfecționa
rea organizării șl a. conducerii, co
mandanții, consiliile politice șl orga
nizațiile de partid desfășoară o sus
ținută muncă pentru a promova în 
toate compartimentele vieții ostășești 
metodo eficiente de lucru. Ne preocu
pă In mod deweblt Încorporarea cu
ceririlor științei conducerii In stilul 
de muncă nl cadrelor militare., spori
rea capacității lor de a elabora deci
zii științific fundamentale, de a orga
niza șl conduce cu competență apli
carea lor, In vederea optimizării pro
gramelor șl a procedeelor de In
struire.
“în repetata rlndurl, în documentele 
partidului nostru s-n subliniat că 
perfecționarea, progresul in orice do
meniu de activitate sînt condiționate 
do efortul pentru modelarea omului 
nou, multilateral dezvoltat. Călăuzln- 
du-ne după această idee, situăm în 
centrul preocupărilor noastre înarma
rea militarilor cu adrivfirurlle funda
mentale ele marxlsm-leninlsmulul, 
cu Uniri politică științifică a partidu
lui. Îmbogățirea și consolldnrea pre
gătirii militare șl do specialitate o 
cadrelor șl a trupelor.

înfăptuirea In armată n cerințelor 
co decurg din programul de educație

comunistă adoptat de Plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din 3—5 noiembrie 1071 
se dovedește a fi un urlu? stimula
tor de energii șl forțe creatoare. Ge
neroasele sentimente alo patriotis
mului socialist, respectul șl admirația 
față de j glorioasele tradiții de luptă 
ale poporului nostru, ale clasei mun
citoare, ale comuniștilor, mlndria 
pentru cuceririle socialiste — culti
vate cu pasiune In rindurlle ostași
lor do către toate cadrele armatei, 
de organizațiile de partid șl alo 
Uniunii Tineretului Comunist — slnt 
permanențe vil In mlnlea șl inima 
militarilor, ii Însuflețesc In îndepli
nirea) exemplară a datoriei ostășești. 
Totodată, militarii slnt educați In spi
ritul Internaționalismului proletar, al 
prieteniei șl frăției de arme cu mili
tarii armatelor țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, alo tuturor 
țărilor socialisto. .

Armata noastră participă la schim
buri do experiența ce se realizează 
pe multiple planuri Intre urmatele 
țărilor socialiste, la activități menite 
să ducă la perfecționarea' șl moderni
zarea procesului de instruire, între
ține cu acestea strinse legături In 
domeniile tehnlco-șUtațlflc, cultural, 
artistic, sportiv.

Un început bun de relații avem șl 
cu armatele unor țări In curs de 
dezvoltare, luptătoare; pentru progres
— expresie a solidarității cu forțele 
nntlimpcrlnllsto de pretutindeni. în 
fond, tovarăși, pe plan militar ur
măm ' neabătut politica partidului șl 
statului nostru privind relațiile inter
naționale, politică orientată statornic 
spre crearea unui climat de colabo
rare, securitate șl pace In Întreaga

. lume.
Tovarăși,
Convocată in anul celei de-a 23-a 

aniversări a proclamării Republicii, 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român reprezintă un mo
ment de importanță hotărî toare pen
tru perfecționarea In continuare a 
activității partidului șl stalului nos
tru. Amplul raport prezentat de se
cretarul1 general al partidului nostru
— strălucit pxemplu de analiză 
marxlst-Jenlnlslă a realităților Româ
niei socialiste, contribuție do excep
țională Însemnătate la fundamentarea 
științei conducerii societății socialiste
— ca șt celelalte documenta supuse
dezbaterii, față de care lini exprim 
deplinul1 acord, relevă Înalta capael- 
•„ - _ _____ l: -j c rar.
duce neabătut țara pe drumul pro-

” Pentru noi, cadrele militare, docu- 
___ ~ 'erlntel Naționale vor 

' lepuiznbllă sursă de In- 
Ivlnd organizarea supe-

deplinul; acord, relevă înalta 
talc a partidului comunist de a con-

greșului șl civilizației.
Pentru noi, cadrele ; 

meritele Conferinf 
constitui o inv|iu.zjm:in aum-a uv în
vățăminte privind organizarea supe
rioară a muncii și așezarea Întregii 
activități de conducere pe temeiuri 
autentic științifice.

înalta răspundere partinică ce 
caracterizează lucrările Conferinței 
Naționale no determină să privim cu 
și mai multă exigență propria noas
tră activitate. Statem pe deplin con- 
șUehțl că avem multiple poslbllllâțl

șl abnegație pentru înfăptuirea sar
cinilor ce le revin din documentele 
conferinței, pentru ridicarea măies
triei lor ostășești, concomitent cu 
participarea susținută In construirea 
unor importante obiective din econo
mia. națională.

întregul personal al armatei este 
conștient că atila timp cit există Im
perialismul se menține șl pericolul 
agresiunii, ceea ce no obligă să păs- 

■ :: ' .’K •'» I >!. I ’ ’ ■ ’ !

trflm permanent trează vigilența, să 
facem totul penlru Întărirea capaci
tății de luptă a forțelor armate. Pro
fund devotați poporului, partidului, 
a cărui politică internă șl externă o 
susțin cu. fermitate șl abnegație, 
militarii slnt in orice moment gata 
să apere, ața cum au jurat, cuceririle 
noastre revoluționare, Independența 
șl suveranitatea patriei dragi — Re
publica Socialistă România.

ei, el 
funcțional, să se transforme Intr-un 
Instrument declanșator de activități 
creatoare.

La Indicația biroului organizației 
do bază, comuniștii din școală ne-ara - 
angajat ca in noul an școlar calita
tea să fie atributul major al Întregii 
noastre activități. Vom realiza aceas
ta prin ridicarea continuă a nivelu
lui politic șl Ideologic al cadrelor 
didactice, prin pregătirea de specia
litate a fiecărui profesor, prin Îmbu
nătățirea proceselor pedagogice,“prin 
Întreaga activitate pa care o desfă
șurăm cu elevii.

Legat de perfecționarea cadrelor 
didactice, doresc sâ propun ca pro—■ 
gramarea cursurilor să se facă după 
încheierea anului școlar, avind In ve
dere următoarele motive. In primul 
rlnd, suplinirea celui plecat din uni
tatea școlară nu poate fi asigurată 
totdeauna cu un cadru de speciali
tate, ceea ce duce la scăderea cali
tății lecțiilor, pune elevii în situația 
de acomodare cu noul stil de muncă 
ol profesorului, generind totodată 
scăderea propriei exigențe în Ipregă- 
tira. în al doilea rind. mărirea nu
mărului de ore la suplinitor» 11 li
mitează timpul de pregătire (pentru 
lecții, vizite la domiciliu și alte acti
vități extrnșcolnre șl obștești.’ Se 
produc, de asemenea, perturbări în 

■ orarul școlii. ceea ce afectează atlt 
munca elevUor, dt șl a profesorilor.

Iută de ce consider că participarea 
profesorilor la cursurile de perfec
ționare trebuie să aibă loc fie. In 
vacanțele de iarnă sau primăvară ale 
elevilor, fie după lncheicrpa ’ sau 
înainte de începutul fiecărui an 
școlar. 1 ■ |<;

meniul economiei, științei ș! culturii 
se cer noi eforturi creatoare.

Trebuie să organizăm astfel prr.c-. 
tlca elevilor claselor n IX-a șl a X-a 
generală, Incit după terminarea șco
lii, aceștia să se poată Integra direct 
In activitatea productivă! Este nece
sar, de asemenea, ca elevii liceului 
teoretic să capete cunoștințe tehnice 
și practice productive la nivelul ab
solvenților școlilor profesionale. în 
acest scop -sa Impun In continuare 
diverși floarea atelierelor școlare, a 
activităților productive, asigurarea 
unul profil mal Larg de pregătire 
practică pentru băieți șl Îndeosebi 
pentru fete.

Considerăm deosebit de Important 
ca, In măsura posibilităților, practica 
elevilor să se Încadreze mai miilt In 
fluxul tehnologic al Întreprinderilor 

.și uzinelor, școlile ,gcnprale;șl liceele 
'>»,?Af(Vellce contribuind;' filhtiiti !'dc uni-...

Realizarea acestor obiective spo
rește răspunderea mnLțirilor-instruc- 
torl șl In genere o Întregului corp 
didactic. Profesorii do matematică, 
da fizică șl chimie nu au dreptul să 
se limiteze doar la lecția In labo-

zator, la predarea cunoștințelor de 
specialitate celor mal noi șl mal ac
tuale, ol trebuie să cunoască șl să 
siăplneoscă deopotrivă procesele de 
producție. Numai astfel vor putea eA 
contribuie mai eficace in pregătirea 
elevilor pentru viață, să îndrume 
competent pe tineri cu ocazia vizi
telor sau practicii In Întreprinderi, 
să depășească actuala fază In care 
slnt simpli asistenți alături de pro
priii lor elevi la explicațiile date de 
maiștri, tehnicieni, ingineri.

Experiența noastră confirmă că, 
alături de școală, familia poate și 
trebuie să-și aducă o contribuție spo
rită la educarea elevilor, la forma
rea lor ca viitori cetățeni construc
tori ni patriei soclnllste, la orientarea 
șl pregătirea lor profesională. Dezbfi- 
tlnd In organizația de partid ricîlvi- 
talea tehntco-productlvlt, ne-am pro-

.... .... ........
.afr-. -11 -Wna ,t'iaîsf.050 sa
Stimați tovarăși, ' 1 ' ' ■ •

Mandatul încredințat de comuniștii 
șl cadrele didactice de la liceul „ia- 
cob Mureșlanu" Blaj, județul Alba, 
de a-1 reprezenta La Conferința Na
țională a Partidului Comunist Ro
mân a general In conștiința mea un 
adevărat bilanț de responsabilitate 
■1 celor 20 de ani de mutică la ca
tedră, Incopind cu toamna fierbinte 
a lui 1IE-1.

Privind școala ca un factor esen
țial In lupta pentru Întreținerea fo
cului sacru al creației spirituale, in 
care ae reflectă geniul unul popor, 
e firesc ca In acest moment istoric 

. — cind secretarul general al parti
dului ndrexenză comuniștilor, între
gului popor, chemarea Înflăcărată de 
ridicare a României pe noi culmi ale 
progresului șl civilizației — să ne an
gajăm cu tontă fermitatea In fflu-' 
rirea viitorului minunat al patriei.

Documentele Congresului al X-lca 
nl P.Cil., ș! alo Plenarei Comitetu
lui Central din 3—3 noiembrie 1071 
au dat școlii șl slujitorilor săi noi 
coordonate pe linia continuei perfec
ționări a muncii de instrucție ș! edu
cație n tineretului școlar. Ele olnt 
concretizate acum pe un plan supe
rior in raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ccaușescu la actuala 
Conferință Națională.

Conștientă de marea valoare teo
retică șl practică n acestui raport, 
exprlmlndu-mi ndezlunea totală față 
de bogatul Iul conținut de Idei, aduc 
Conferinței Naționale glndurile co
muniștilor din liceul nostru șl ale 
celor aproape 409 cadre didactice din 
Bloj care muncesc cu abnegație pen
tru educarea a 7 OKI do elevi din 
școlile generale, liceele de diferite 
profiluri, școlile profesionale.

Diversificarea continuă a școlilor, 
modernizarea procesului de invăță- 
mlnt șl legarea lui mal siringă de 
nevoite producției, ridicarea calitati
vă a muncii de educație, Iată preo
cuparea cu care Blajul so prezintă 
în fața dumneavoastră șl care Îmi 
permite «fi afirm că formula „tradl- 
țle-lnovuțte',' are un rol funcțional, 
bine racordai la sistemul național de 
lnvățămlnt, ca șl Ia îndeplinirea sar
cinilor de b forma cadre corespun
zătoare nevoilor societății noastre 
socialiste.

în liceul nostru, organizația de 
partid, Întregul corp'didactic urmă
resc să facă din munca politico- 
ldcologlcfl un instrument principal 
pentru educarea comunistă a elevilor 
și pentru Înțelegerea do către ei a 
utilității practicii productive. Inte
grată organic în întregul proces In- 
structiv-educalîv, practica producti
vă contribuie la dezvoltarea deprin
derilor șl aptitudinilor de muncă, la 
acumularea de cunoștințe tehnice șl 
realizarea directă a unor produse 
care no dau certitudinea că. după 
plecarea din liceu, elevii noștri vor 
fl factori receptivi ni comenzii so
ciale contemporane, ai producție! mo
derne.

Cele 8 ateliere școlare au confec
ționat In acest an obiecte In valoare 
de peste 39 (KM lei, din care produse 
Insumlnd 2S OM Iei au fost folosite 
pentru autodotarea școlii, In special 
pentru laboratorul fonic și cel de fi
zică. Exponatele din cadrul unor ex
poziții locale, județene snu chiar In 
nivel național vorbesc șl ele In mod 
concret despre noua atitudine a ele
vilor față de munefi. despre rezulta
tele abținute In legarea Invățâmîn- 
tulul de cerințele vieții.

Considerăm insă realizările privind 
pregătirea practică a elevilor doar 
un început. Pentru ca școala să răs
pundă morilor sarcini actuale din do

- - „ .__ ,Asigur „.conducerea partidului g!
uaran-n. ------ t------- --„•>:pus■ cai’.pentru anul școlari,1972-^1073, ." .stațuUii, .țOonal pe dv.'.t?6tlmata ni

dMtbratelevcU ’.părlnțll.'isărdes- ; j.,.Iub,ltef ^tțcrțțățȘșe secrgțnr L-general 
îpreA ^nrclnllor de,plan. ,, fășurăm o munefi mai vio.în rlndu-„,Nicblâe.Ccaușescu. că-vo^'duce. In
- ..... rilo lprpentru a schimba mentalita

tea unor părinți asupra practicii 
productive în școala generală șl li
ceu, in alegerea profesluhlt Trebuie 
să depunem eforturi comune pentru 
ca formula „prin muncă, pentru 
muncă" Bă nu râmlnă o simplă lozin-

•. „ u,. „,, . t r(U i nț,. , 8 cncrai
•Nicolae .Ccaușescu, că—voi 'duce. In 
orașul de f “ - —
unor tradlj— _____
porului român, Indicațiile 
ele fiind pentru noi i ” 
in educarea minunatul 
nerct, căruia li dedicăm 
noastră activitate.

pe TIrnnve, pâsirătdr al 
Iții revoluționare ale po- 

’ ’ ’■ țiîle primite,
plrghli i; sigure 

ilul nostru H- 
Întreaga

1

IIVlHTAREA TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN BAbALAU

’."i 
'sțc " zr

3

Stimați tovarăș!,
Evenimentul politic do excepțio

nală Importanță In care avem cin
stea să participăm este Intlmplnat cu 
deosebit interes și, bucurie, cu en
tuziasm nestăvilit de Întregul popor, 
întregind cn o linie de boltă cadrul 
specific marilor evenimente, rapor
tul prezentat conferinței de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, reprezintă un 
strălucit document do analiză, intr-un 
spirit de Înaltă exigență, a modulul 
in care se înfăptuiesc hotărlrUo 
Conferinței Naționale din 19S7 șl 
de Jalonare a noilor măsuri pa calea 
Înfăptuirii hotăririlor celui de-al 
X-lea Congres ai P.C.R.

Toate documentele prezentate de 
Comitetul Central Conferinței Na
ționale abordează cu limpezime co
ordonatele edificării societății socia
liste multilateral dezvoltata In țara 
noastră Elo au la bază cunoașterea 
temeinică a realității și, de pe u- 
ceastă platformă, prospectează ne
contenit cerințele progresului so
cial, evaluează corect posibilitățile 
de caro dispunem șl, in acest fel, 
definesc In chip magistral obiecti
vele majore ale dezvoltării noastre.

Preocuparea pentru modernizarea 
șl perfecționarea conducerii Întrebi 
vieți economlco-soclale străbate ca 
un fir roșu întreaga activitate a 
partidului nostru. Aceste eforturi 
slnt conținute in legile de o deose
bită Importanță elaborate după Con
ferința Națională din 1057 șl in do
cumentele pe care in această confe
rință urmează ssfi le oproMm și ele jumătate, 
slnt de un reol folos organelor șl at ♦ ■ - 
organizațiilor de partid, tuturor or
ganismelor economice in eforturile 
lor comune de organizare șl condu
cere eficientă a activității pe toate 
treptele Ierarhice.

în acest context, crește rolul con
ducător ai partidului, al tuturor 
plrgblllor ce concură lâ asigurarea 
unei conduceri competente în toate 
domeniile.

Cu ctervizlunea-l ce II este ca- 
mclcrlstlcă. partidul r.oslru stabi
lește. In mod realist nivelul atins In 
dezvoltarea economică șl socială a 
României, nivel care o definește cn 
o țară in curs de dezvoltare. în vii
toarele decenii, prin înfăptuirea pro
gramului realist șl grandios Infăți- 
șnt nouă de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, România se va silun în 
rindul țărilor dezvoltate ale lumii. 
Aceasta perspectivă care prezintă 
imnglnen nu prea îndepărtată a 
României pe care toți o dorim pu
ternică șl taflorltoore, cu adinei 
prefaceri Interne și ecouri presti
gioase pe plan internațional, va 
Însufleți Întregul nostru popor, sil- 
mullnd eforturile sole creatoare 
pentru a-1 da viață.

Dăm o Înaltă apreciere preocupă
ri! conducerii partidului In dome
niile sistematizării teritoriului ora
șelor șl satelor, dezvoltării lor eco- 
nomlco-socinle șl ’folosirii cit mai 
raționale a uneia din principalele 
noastre bogății naționale care este 
fondul funciar.

’ Pe trainicul suport material și 
spiritual al realizărilor de pînă acum 
uta întreaga țară, oamenii muncii 
din Județul Dolj, răspunzlnd che
mării partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușesni personal, și-au 
reevaluat posibilitățile, rezervele de 
care dispun. Conferința extraordi
nară a organizației noastre jude
țene» de partid a exprimat noi anga
jamente suplimentare șl a dnt glas 
notaririt ferme a comunLșlllor șl tu
turor oamenilor muncii din acest colț 
de țară de a realiza cincinalul Înainte 
da termen. Partlclpanțli la confe
rință au aprobai, pa baza unei chlb- 
zul’ui analize, suplimentarea angaja
mentelor Inițiale pe acest an, sta- 
blllndu-se o producția marfă totală 
dc 380 milioane lei, beneficii de 40 
milioane lei, peste prevederile pla- 

> nulul. Prin reducerea consumurilor 
specifice, sa va realiza economisirea 
n 2375 tone de metal, 23 000 tone 
de combustibil convențional ș.a.

în agricultură, prlntr-o mal bună 
organizare n muncii, ne-am propus 
să depășim ta acest an producțiile 
planificate cu peste 10 (KM tone de 
griu șl secara, 3 000 tone de orz, 
1 000 hi Lapte de oaie șl 9,5 mili
oane oaâ. in cc privește zootehnia, 3 
cooperativele agricole din ludeț vor 
realiza prevederile cincinalului la 

■ carnea de pasăre In trei nnl, ta carnea 
de porcine, do taurina șl ovlno ta pa
tru ani șl jumătate, iar producția 
de ouă se va realiza ta doi ani șl■ • ■ .i._ a a _ :z _

mentdle luate în lntimplnarea 
cestul măreț eveniment au 
realizate șl depășite.

Stimați tovârtșl,
Pentru atingerea scopurilor 

care le-am menționat; cn șl a altora 
La fel de importante, om pornit dc la

considerentul că propriile hotărtri 
trebuie să fie bine fundamentate, ba
zate pe cunoașterea corectă a posibi
lităților de care dispunem. In acest 
sens, ne străduim, printre altele, să 
Introducem metodo mol eficace do 
lucru. Bunăoară, acțiunea denumită 
convențional „Experimentul politic 
din județul Dolj", ce’ ®e desfășoară 
In prezent cu participarea Acade
mici de ;* științe sociale șl politice, 
Consiliul Național pentru Știință 
șl Tehnologie si a altor foruri 
științifico centrale, urmărește toc
mai adoptarea celor mai mo
deme forme de conducere a 
sktcmulul sodal-polltlc local șl a 
subsistemelor salo. Acest experi
ment angajează un număr marc de 
cadre do cercetare șl cuprinde o 
fiferă largă de activități. In viitorul 
apropiat ne pregătim să folosim pu- 
teren șl rapiditatea do lucru a cal
culatoarelor electronice, avantajele 
metodelor moderne, alo modelelor, 
astfel incit să realizăm scopul ce 
hi l-am propus, să găsim caile de 
optimizare a deciziilor locale.’

Trnsînd liniile directoare ale ac
tivității internaționale a partidului 
șl statului, nostru, raportul supune 
conferinței o profundă analiză a 
situației din Europa, a perspective
lor asigurării securității pe conti
nent și evidențiază contribuția Ro
mâniei in acest proces. îniruchl- 
pind aspirațiile șl interesele legitime 
ale poporului, politica consecventă 
n jMirllduîu! șl guvernului s-a ma
terializat lntr-o activitate susți
nută, In pas cu cerințele timpului, 
de promovare a colaborării cu toate 
țârilo europene, de parUcipăre ■ ac
tivă la procesul de asigurare a secu
rității în această paria a lumii, pro
ces In caro contribuția tovarășului 
Nicolae1 Ceaușescu este dc o excep
țională valoare.

Documentele prezentate confe- 
■ rințel dezvolta crentor poziția ■pro

movata de partidul nostru, aportul 
său original pe acest tarlm. Am in 
vedere cuprinzătoarele Idei progra
matice expuse tn raport referitoare 
la cerințeln instaurării păcii și secu
rității In Europa, respectiv : preci
zarea normelor de bază nlo irela- 
țiilor dintre etate șl angajamentul 
lor do a le respecta neabătut in 
raporturile reciproca ; adoptarea 
unui acord dc renunțare la foio- 
sLrea forței sau la amenințarea cu 
utilizarea el ; eliminarea clementelor 
restrictive din calea promovării ne- 
siln^herite a schimburilor de 2„bu-

--- —«uv V* apnituuiu , .vum— 
borarea pc baze noi a statelor’ din 
regiune, in toate domenilJo vieții, po
litice, economice șl sociale șl ol com
baterii oricăror acte sau manifestări 
de învrăjbire a popoarelor, potrivml- 
ce păcii și umanității.

• în contextul preocupărilor pentru 
realizarea securității șl a statorni
cirii unei cooperări trainice intre

(Continuare In pag. & Vl-a)
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caste propuneri constructive ea vor 
’Bucura’#”" '

sa sL-„ pp/facționarea .producției 
erln.le de pe întreg teritoriul 

listei Putem acum

afirmă ca 
a progresii

nule, pătrunși de Întreaga responsa
bilitate pe care o avem ca făuri
tori oi unei țări dorite In riadul 
celor , mal dezvoltate țâri ale lumii,

ta!

vom obține încă ta acest cincinal 
tin Important plus de producție, 
eventual o jumătate miliard lei, ceea

tonă cu 23 la sută, crește-’
' cu M Ia 

b cu d rea
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muncitorii, țăranii. Intelectualii — 
toți oameni! muncii din județul 
Dolj, In frunte cu comuniștii — ne 
vom consacra energia și capadta- 
tea ■ creatoare pentru n înfăptui În
tocmai programul partidului de În
florire economică și goelulă a Ro
mâniei.

Vă rog să-ml îngăduiți, In Înche
iere, să asigur conducerea partidu
lui nostru, pe dumneavoastră per
sonal, mult stimate tovarășe Nlcotae 
Ccauțescu, că. noi, doljenll, animați 
de un profund sentiment patriotic," 
vom ști să muncim cu înaltă răspun
dere șl vom dovedi prin fapte că ne 
vom ține Întotdeauna dp cuvlntul dat.

lUVÎMTAREA TOVARĂȘULUI
DUMITRU NEAGU

(Urmare din pag. a V-a)

Rtnielc europene, partidul r.oitru 
face facă o dată dovada consecv*en- 
țel sale in acțiunea pentru trans
formarea Balcanilor intr-o zonă a 
păcii, fără arme nucleare șl baza 
militare sirălne, pentru promovarea 
largă. In spiritul bunei vednălățl, 
a schimburilor economice,, tehnlco- 
ștlințlflce, culturale, lansează de 
la înălțimea acestui for Inițiati
vele privind Intllniren reprezen
tanților statelor balcanice șl, res
pectiv, crearea unui organism adec
vat pentru atingerea obiectivelor 
menționate.

Ca șl ceilalți cetățeni al șatrld

noastre, nutresc convingerea că ‘ a- 
(punerl constructive se vor 
de o largă adeziune din 

partea factorilor politici șl a popoa
relor din regiune, crelndu-8c astfel 
premisele de a conlucra fructuos pe 
culca explorării șl traducerii in 
viață a măsurilor menite să Întă
rească colaborarea șl bazele păcii 
in Balcani, in Europa șl in Întreaga 
lume.

însuflețiți de- perspectivele mă
rețe pe care le conturează docu
mentele Conferinței noastre Națlo-

Stimați tovarăși,

.. .. * j ■ i-', : f •’ ■„ ■'
dlte ș! asistență de specialitate, sco- 
țlnd ta evidență grija conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ccaușescu personal, pentru continua 

- dezvoltare șl modernizare u agricul- 
'turll noastre socialiste.

Vă rog să-mi permiteți ca pentru 
toata acestea'să aducem conducăto
rului partidului nostru cele mai sin
cere mulțumiri și sentimentele noas
tre de recunoștință.

Deși pină acum m-am referit mal 
mult la cultura griului, vreau tsâ vă 
informez că șl celelalte culturi se 
prezintă bine, dlndu-ne garanția că 
vom obține cel puțin 7 C©0 kg porumb 
boabe la hectar, 2 400 kg floarea-soa- 
relul și 43 (MO kg sfeclă de zahăr, 
toate in condiții de neirigare.

ȘI In zootehnie avem rezultate 
mulțumitoare, cooperativa noastră 
livrind anual 4ffl) tone came de porc 
și 330 tone carne bovine, precum șl 

. importante cantități de came de 
pasăre.

Avem convingerea că activitatea In 
sectoral zootehnic se va Îmbunătăți 
In moți simțitor pe baza aplicării a- 
cordului global, ;care șl-a arătat din 
plin eficiența, acest sistem fiind ge
neralizat In toate sectoarele de pro
ducție din cooperativa noastră.

Nu pot să închei fără a arăta șl 
veniturile obținute de coopcraHvh 
noastră, ca urmare a creșterii con
tinue a producției vegetale și ani
ma le. ’ .

Anul acesta, valoarea producției 
aiobaie se va ridica ta 28,5 milioane 
tal. lor veniturile vor totaliza mal 
mult de 18 milioane lei. ceea ce va 
permite sporirea substanțială a ve-- 
niturilor, realizate de fiecare coope
rator. -- / i „

Asigurăm conducerea partidului.

SClNtElĂ - simbătă 22 talie 1972

ifi. perfecționare, re- 
Ința obiectivă a pro- 
ițli noastre, partidul a 
organiza lori ce și di

ata! favorabil participării efective 
celor mai largi mase poj "

fiate în continuă 
prezintă o cerlnț 
greșului societal" 
ei eat structuri 
matul favorabil 
a celor mal largi mase populare ta 
conducerea statului, a adoptat un șir 
de măsuri pentru creșterea rolului 
și atribuțiilor organizațiilor de masă 
șl obștești in viața «octală, stimula
rea criticii șl autocriticii, întărirea 
legalității socialiste. Frecventele 
zlte de lucru In județele țării ale 
varășulul Nicolae Ccauțescu, alo 
lorlalțl conducători de partid șl 
«lat. consfătuirile republicane cu 
ferite categorii de oameni al muncii, 
dezbaterea publică n principalelor 
proiecta de legi au statornicit din- 
logul permnr.cnt cu poporui ca prin
cipală modalitate de exercitare a ro
lului partidului de forță conducătoare 
a sodetflțli. \

Pe linia programatică trasata de 
Congresul al X-lea nl P.C.R., rapor
tul prezentat Confarlnțel Naționale 
configurează cadrai Instituțional șl 
condițiile godnl-polltice propice con
tinuării po un plun Hupe-ior n pro
cesului de iw’rfecțlonare a conducerii 
și organizării tuturor compartimen
telor vieții economice, politice, so
cialo șl spirituale a societății noas
tre. Consider că, stabilind ca obiec
tive esențiale ale acestui proces În
tărirea rolului conducător al parti
dului. aplicarea eonsecvontă a prin
cipiului centralismului democratic, 'j 
lărgirea democrației socialiste, fnce-’ 
tâțcnlrea normelor eticii șl echității 
socialiste în toate sferele societății, 
intensificarea activității poîîtleo- 
Ideologlce pentru formarea omului 
nou, pentru dezvoltarea plenară a 
personalității umane, partidul noz- 
tru aduce o Importantă contribuție 
la afirmarea deplină a superiorității 
noii orlndulrl sociale, la creșterea 
forței de atracție a socialismului.

Tovarăși, ■
Raportul prezentat Conferinței Na- 

ționale lluîirează o (dotă mol mult* 
trăsătura caracteristică fundamenta
lă a politicii partidului nostru'— Îm
binarea" organică a sarcinilor națio
nale cu cele Internaționale, a pa
triotismului și Internaționalismului.

&te un mare merit al partidului 
nostru șl Îndeosebi al secretarului 
său general de a fi acționat neobo
sit, cu perseverență neabătută, pentru 
normalizarea raporturilor șl Întărirea 
imltățll partidelor comuniste șl mun
citorești, po baza respectării riguroa
se a principiilor egalității în drep
turi șl neamestecului In treburile in
terne. Ca militant Înflăcărat al luptei 
pentru dezvoltarea coeziunii mișcării 
comuniste, pentru afirmarea neslln- 
ghcrltă a dreptului socru al fiecărui 
partid de e-și alege conducerea, de 
a-și elabora in mod Independent li
nia politică, strategia șl tscilca re
voluționară, de a hotărî fără nici o 
ingerință dlu afară asupra tuturor 
problemelor țării sale corespunzător 
condițiilor șl cerințelor el specifice 
— tovarășul Nicolae Ceaușoscu a fă
cut să crească mult prestigiul Inter
național al partidului nostru, ca pro
motor .consecvent al unor norme de 
relații Intre partide care să determi
ne realizarea unei unități noi, cali
tativ superioare n mișcării comuniste 
mondiale, bazate pe principiile 
marxlsm-leninismulul. ca șl pe de- s 
plina autonomie a fiecărui partid. 
I*'4nil exprim deplina adeziune față

■ . ■ c~j- ,
fcrir.țel Naționale pune in centrul 
preocupărilor partidului nostru in 
politica externă dezvoltarea' prielenlei 
și colaborării frățești cu toata țările 
socialiste, cu toate partidele comu
niste, solidaritatea deplină cu clasa 
muncitoare internațională, sprijinul 
acordat mișcărilor de eliberare na
țională, ca șl popoarelor care au scu
turat jugul colonial șl nu pășit pe 
calea unei dezvoiîfiri ' independente, 
solidaritatea cu forțele democratico 
șl antlimpcriallsSc de pretutindeni,, 
parale! cu promovarea relațiilor da 
cooperare multilaterală cu toate sta
tele. fără deosebire de orindulre so
cială. ,

Autoritatea și simpatia de care se 
bucură azi pe toate meridianele glo
bului România socialistă, conducăto
rul partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușcxcu. nre ca 
temelie fnptul că pornind de la înal
ta responsabilitate pe care fiecare 
țară, mare r.au mică, o' are pentru 
soarta păcii, România se afirmă ca 
factor activ In viața IntcmațJonalfi, 
1?1 aduce din piin contribuția lu so
luționarea problemelor caro confrun
tă umanitatea.

Sprijin intru totul eforturile con
secvente ale conduceri! partidului și 
statului nostru pentru așezarea" re
lațiilor Internaționale po .temelia 
principiilor Independențe! șl auvera- 
nliățlf naționnle, .egalități! in drep
turi, neamestecului in . treburile in
terne șl avantajului reciproc, ca o 
condiție hotăritoare pentru dezvol
tarea liberă a fiecărei națiuni, pen
tru apărarea păcii.

Tovarăși.
îmi exprim convingerea că Îs în

făptuirea hotăririlor Conferinței Na
ționale, a tuturor obiectivelor pollti- 
cit Interne țd externe a Partidului 
Comunist Român’ vor participa cu 
etan, abnegație șl competentă loji 
activiștii de partid, toți comuniștii. 
Pentru fiecare din cel peste 2 2sWfl®) 
membri al partidului nostru repre
zintă un Înalt exemplu viața și acti
vitatea secretarului general nl parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
militant indisolubil- legat de clasa 
muncitoare, de popor, -pildă de dă
ruire pentru binele, patriei, de’ fer
mitate neabătuta In slujirea cauzei 
marxism-ienlnlsmuluL

Raportul prezentat Conferinței Na
ționale de secretarul general al porii- 
duiul nostru constituie o nouă ilus
trare a aportului dedslv al tovar,’;- 
șulul Nicolae Ceaușescu la 'funda
mentarea științifică a programului 
de făurire a.socletațll socialista mul
tilateral dezvoltate, In analizarea șl 
rezolvarea marxlst-lenlnlstă creatoa
re a problemelor .esențiale ale dez
voltării României, la promovarea in 
toate domeniile vieții economice și 
socialo a unui spirit dinamic, Înnoi
tor; caracterizat prin stimularea gln- 
dlrll originale. lucide, șt cutezătoare. 
Acest aport remarcabil pe plan teo
retic șl practic, bogata experiență 
revoluționară marxlst-leninlslă. pil- 
dultoarea sa resoor.sabilltate șl pa
siune. comunlsțâ 11 situează, ca încer
cat și clarvăzător conducător'a! parti
dului și poporului nostru, înconjurat 
de încrederea, ș!- dragortea tuturor 
fiilor României socialiste.

Faptul câ-ln fruntea- Partidului Co
munist Român, a Comitetului său 
Centra! se află un"« conducător' cu 
nremenea calități de nenfețult con- 
stl ta le chezășia că partidul va că'ăuzl 
mraond no'țtru spre noi victorii în 
lurța Dpnlru continua dezvoltare'.șî 
înflorire mnlUlaterală n șcumnei 
noastre patrii.' Renubllra Spctallrtă 
Românim w-e' triumfal cauzei ®o- 
ctaliEmuIui si ■ comunismului. >

cuvlntăril sale, 
ius : Ampla n- 
j secretarul ge-

și spirituale create de poporul român 
și naționalitatea conlocuitoare ma
ghiară.

Rezultatele Importante la care 
m-am referit In cuvlntul meu au fost 
posibile datorită grijii deosebite pe 
care o acordă conducerea partidului, 
personal tovarășul Nlcolne Ccaușescu, 
problemelor specifice ale oamenilor 
muncii din rindul naționalităților 
conlocuitoare din țara noastră,' așa 
cum a subliniat personal la plenara 
din martie 1971 a Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră din Republica Socialistă România 
că : „în cu ne privește, sâ acționăm 
In așa fel, Incit românii, maghiarii, 
germanii, slrbll, ucrainenii, evreii ți 
oamenii muncii de alte naționalități, 
care locuiesc în număr mal mare sau 
mai mic po aceste meleaguri, sa 
simtă realmente că România este 
patria lor comună șl să acționeze în 
slrlnsă unitate pentru a asigura alei, 
in această patrie, victoria socialis
mului și a comunismuiul”.

Realizările in domeniul politicii 
' naționale'a,partidului nostru —’ evi

dențiate cu deosebită pregnanță șl în 
raportul prezentat de tovarășul 

'Nlcolao Ceaușexcu In cadrul confe
rinței — constituie parte componentă 
a procesului dialectic do udlndre 
permanentă a egalității în drepturi 
in toate domeniile vieții, în concor
danță cu sarcinile făuririi nocietății 
soc! al tete multilateral dezvoltate in 
patria noastră. Ele constituie mărtu
rii ale dezx-oltăril democrației noas
tre socialiste, factor determinant șl 
In propășirea naționalității maghiare 
în Republica Socialistă România.

Cultivarea și consolidarea perma
nentă a unității ș! frăției Intre po
porul român șl naționalitățile conlo
cuitoare este o îndatorire sacră pen
tru noi, răspunderea pentru această 
frăție este reciprocă și' ae Împarte 
deopotrivă între români, maghiar], 

de pe 
comtl-

țlonnrea organizării șl conducerii so
cietății, pentru adindrea democrației 
socialiste, partidul a creat Consiliul 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Soriallsiu 
România șl Consiliul oamenilor mun
cii de naționalitate germană din Re
publica Socialistă România, caro 
funcționează in cadrul Frontului U- 
nliflțli Socialisto. In acele județe 
unde alături de romfinl trăiesc șl 
naționalitățile conlocuitoare au luat 
ființă consilii județene ale oameni
lor muncii aparținind acestor națio
nalități.' Aceste consilii stat organ!-, 
zațll cu caracter de largă reprezen
tare, Iau pane nemijlocit la Întreaga 
viață politică a țârii și asigură oa
menilor muncii do diferite naționa
lități o participare largă la tradu
cerea In viață a programului de con
strucție soci al istă.

în scopul ImbiinStățlrll activității 
do studiere și fundamentare teoreti
că șl științifică a problemei naționa
le șl a naționalităților conlocuitoare 
din România a luat ființă Institutul 
de științe politie®, de studiere a 
problemei naționale al Academia! de 
științe sociale șl politice.

Totodată, In cadrul Institutului ds 
Istorie „Nicolae îorgn* din București 
s-a Înființat un sector pentru .stu
dierea istoriei naționalităților, conlo
cuitoare, la care sini atrase o seamă 
de cadre prestigioase, cu profil co
respunzător naționalităților din dife
rite zone și centre ale țării.

Aceste realizări do aleasă Însem
nătate umanistă, pentru core parii-, 
dul nostru a luptat încă in ilegalitate, 
se înscriu pe trai..............................
socialiste. Astăzi, 
maghiari, germani și 
nulități au in patria 
posibilitățile pentru 
poporul frate român

- La Începutul i 
vorbitorul n spu 
nailză făcută de 
nernl al partidului, tovarășul 
Nlcotae Ceaușescu, In raportul pre
zentat In cadrul conferinței — malt 
model do abordare creatoare morxist- 
lenlnlslă a cerințelor fundamentale 
ale dezvoltării multilaterale a socie
tății noastre socialiste — a pus in 
fața noastră o serie da probleme 
teoretice ți practico de cen mol mare 
Însemnătate. Doresc ca în cuvlntul 
meu In acest Înalt forum el parti
dului să mă refer la una din aceste 
probleme, șl anume la rezolvarea 
justă pe caro partidul nostru a știut, 
s-o dea problemei naționale, la poli
tica promovată de P.C.R. pentru În
tărirea continuă a unității șl frăției 
oamenilor muncii din țara noastră.

După ce a subliniat grila coti du
ceri! partidului pentru ridicarea ni
velului economic ai tuturor județe
lor, pentru asigurarea unor impor
tante investiții In întreaga țară. In
clusiv. In județele în care, Împre
ună cu românii, trăiesc și muncesc 
națîoruilltățS’e conlocuitoare, vorbi
torul a arătat : punctul principal 
cte canvergonță al întregului efort al 
partidului 11 constituie creșterea ni
velului de trai, de care beneficiază 
toți oamenii muncii de lu orașe șl 
sale, fără deosebire de naționalitate.

Una dintre cele mai strălucite rea
lizări alo orlndulrll noastre socialiste 
este frăția dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare, născută 
șl consolidată in lupta șl munca co
mună, sub steagul P.C.R.

Rezolvarea marxlsl-lentalstă a pro
blemei naționale, ca realizare esen
țială a orlndulrll noastre aoctaJLste, 
a fost posibilă numai po baza lichi
dării exploatării omului de către om, 
a proprietății capitalista' asupra mij
loacelor de producție. Această " pre- 

' misă socială a Impulsionat o dezvol
tare fără precedent a torțelor șl re
lațiilor do producție, ridicarea armo
nioasă economică șt culturală a tu
turor județelor țării, ca șl 'cllversili- 

j-carca 
ma!<...... __
României Bodaltste, Puter.. ........ 
sublinia cil mindrle.'pn'.rtoih ' 
menfl . muncit — 'români, maghiari, 
germani șl de alte naționalități ‘ — 
au devenit stăplnil v milioanelor ds 
producție, a Întregii avuții naționale, 
el fiind constructorii propriului lor 
destin.

în cadrul măsurilor pentru- perfec- ~ teren reciprocă a valorilor materiale

CUVlNTAREA

Dacă ținem seama că producția me
die avută in vedere pentru coopera
ți va noastră in 1975 este de •! 04M kg 
grlii Io hectar,-putem spune c6, de 
fapt, am și realizat o -burta parte a, 
sarcinilor pentru ultimul an nl cin
cinalului șl, deci, putem îndeplini 
Întreaga producție pe perioada 1971— 
1975 în numai patru ani.

Rezultatele obținute de cooperati
va noastră, an de an. ne îndreptățesc 
să exprimăm fa fața conducerii 
partidului angajamentul de a de
păși cu mult sarcinile actualului cin
cinal la toate culturile, în toate sec
toarele do producție.

Pentru anul Rcesta, noi om hoîârît 
să livrăm statalul pesto plan 12OT 
tone griu.

Nu bș vrea Înțeleagă cineva că 
In acest an s-a lntimplnt vreo mi
nuție. Adevărul rele câ no! am- pre
gătit asemenea producții prin apli
carea tuturor regulilor agrotehnice, 
în primul rlnd, no! foiosim un aco- 
Inment cu rotația culturilor la șase 
ani. astfel Incit putem asigura la 
griu cele mol bune premergătoare, 
cum sint fasolea șl mazărea. în a- 
ceaslă privință, trebuie să vă spun 
că Indicațiile date de conducerea 
partidului cu privire la buna gos
podărire șl folosire a fondului fun
ciar ne-au fost de folos. în toamna 
și iarnă, organlzlnd mari acțiuni pa
triotice. am reușit să redăm în cir
cuitul agricol pesto 1 &00 ha care 
erau afectate de excesul do umidi
tate ; aceste suprafețe no dau posi
bilitatea să asigurăm tn continuare o 
rotație dl mal bună a culturilor.
' După o experiență de mal multi 

ani. In care timp am constatat ce 
soluri de griu dau rezultate mai 
bune, am organizat o fermă specia
lizată pentru producerea semințelor. pn 'dumnoavoastră , personal, Iubite 

'*“3 r.e; W'ăirl'Wnwiil : VC’.r.A-------------------------------L. -J,

că ori de cile ori discutăm despre- 
bunul mers al cooperativei .noaBfcre,- 
membrii cooperatori subliniază cu 
toată căldura Însemnătatea deosebi
tă a ajutorului pe care 11 primim 
din partea statului prin mașini per
fecționate, Îngrășăminte chimice,

Ca și ceilalți vărbitorl, consider 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Roman drept un eveniment 
de mare Însemnătate In viata parti
dului șl n întregului nostru popor, 
deoarece Indicațiile cuprinse ta ra
portul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ca ,țl hotarlrilo ce urmează Bă Ie a- 
dopiâm, vor avea ca rezultat ridi
carea patriei noastre pe noi trepte 
do civilizație și progres.

Perspectivele luminoase înfățișate 
ta raportul prezentat ne însuflețesc 
po noi toți, muncitori, țărani, Inte
lectuali, tatrudt ele răspund năzuin
țelor de progres țl bunăstare ale 
Întregului popor rom&n, privesc viito
rul nosîru și al copiilor noștri.
' Vă rog să-mi dațl voie să încep 

prin.a raporta Conferinței Naționale r___ ________________________________ ___________________
> partldiilulcă In eoopttfaMva-'dgrl-DSu'eare ne: asigură ''întregul nficeswrt1' '2.,’t, tovarășe 'Ni’ioîăe-Ceaușescu. că rur ■ , l 
rolă deducție dinpreoți iniei- un efori peh- -?'1 
șuiul griul ayfost recoltaf'tle"p!e că ori*de cita brl discutăm "despre’ ' —~ •‘-rt'-i..!■«„«.i-u- — -« --«/.in ■ d-
le cele 700 hectare, obțlnlndu-se in 
medie cite 3 810 kg 1b.fiecare hectar. 
La solul ,.Aurora", producția a În
trecut 8 400 kg la hectar.

Nlcidnd locuitorii acestei comu
ne n-au văzut asemenea producții 1

Stimați tovarăși,

împărtășesc pe deplin sentimentele 
de satisfacție exprimate de toți an-' . 
ievorbltoril privind bilanțul rodnic 
ț.i perspectivele însuflețitoare infă- 
țișate Conferinței Naționale In ra
portul prezentat de tovarășul Nlcolne 
Ceaușescu.

Permitețl-ml să-mi. exprim acordul 
toial față de concepțiile și direcțiile 
de dezvoltare enunțate in acest do
cument de excepțională valoare, care 
sintetizează concluziile experienței a- 
cumutale de partidul nostru in fău
rirea noii orlndulrl sociale șl ilus
trează o dniă mul mult aportul său 
substanțial la îmbogățirea tezaurului 
teoretic șl practic al mișcării comu
niste mondiale. în , același timp, țin 
să-mi manifest bucuria șl mlndrta 
patriotică față de strălucitele succese

' tra°a 'înHbtta' &arciniie cene 'refîn ' 1l^£2îlU'L.l?I^5^’Elta‘-Să
șl a traduce in viață ho!6ririle de ’"" ’
importanță Istorică ce urmează a fi 
luate ta aciuata Conferință Naționa
lă a Partidului Comunist Român, 
spre binele șl fericirea întregului 
nostru popor.

traiectoria democrației 
', oamenii muncii 

de alte națio- 
noasiră toate 

ca, alături de 
______ ate român, să-,șl dezvolte 
șl Întregească personalitatea in ca
drul creației valorilor materiale și 
spirituale sau ca membri aleși In 
diferitele organe de decizie șl exe
cuție.________ " ■ -

în România socialistă, oamenii 
muncii de naționalitate maghiară au 
toate posibilitățile pentru a-șl lărgi 
orizontul cunoașterii. Școlile de dife
rite grade, revistele, ziarele, teatrele 
In limba maghiară stat tot ntîtea 
posibilități de educație comunistă. 
mnrxlst-Ienlnlstă a cetățenilor patriei 
noastre care aparțin acestei naționa
lități conlocuitoare.

în uzine șl fabrici, pe ogoare, în 
școli șl facultăți, in Institutele de 
cercetare trebuie să dovedim, cu for
ța Incomensurabilă a faptelor, că, 
Împreună cu poporul frate român, 
contribuim la progresul multilateral 
al patriei noastre comune, Ia creș
terea prestigiului ei Internațional. 
Ramlne pentru noi ca o Îndatorire 
comunista să facem totul.pentru ca 
revistele, ziarele, teatrele, ca șl școa
la să contribuie șl mal mult la ci
mentarea prieteniei dintre tinerii 
romfinl, maghiari șl de alto națio
nalități. Vom acordn toată atenția 
educării tineretului ta’Spiritul nuni
lor idealuri ale societății socialiste. 
Dorim ca revistele de cultură care 

Ică că oa- apar Jji .limba-maghiară. teatrul, o- 
‘perji gg vorbească 'mal mult despre 

tradițiile de luptă comună pentru o 
viață mal ' bunâ a oamenilor muncii 
romani șl maghiari In anii grei ai 
exploatării. Aceste instituții, trebuie 
să ajute cit mal eficient la‘ cunoaș-

frăție este reciprocă și a 
deopotrivă între români, 
germani țd alte naționalități 
tot cuprinsul patriei noastre 
ne, sub semnul respectului, cunoaș
terii și încrederii reciproce.

Stimați tovarăși,'
In slrinsă unitate, realizată armo

nios șl consecvent, Intre inicrcsel» 
naționale ale țării noastre și iniore- 
sela generale ale socialismului ?! 
progresului în lume, rezidă unul din
tre principalele Izvoare ale forței și 
vitalității politicii interne șl externe 
a Partidului Comunist Român,' ale 
sprijinului activ, pe caro Întregul 
nostru popor, Întreaga noastră na
țiune socialistă 11 acordă acestei po
litici.

■ Alături de poporul român, națio
nalitățile conlocuitoare sprijină cu 
hotorire politica partidului și guver
nului nostru, atlt în lupta pentru 
înflorirea multilaterală a patria! 
noastre socialiste, dl șl pe planul 
relațiilor internaționale. Considerăm 
aceasta nu numai un izvor de min- 
drie, ci șl- o obligație și o îndatorire 
supremă față do Partidul Comunist 
Român, fața de patria noastră.' — 
Republica .SociaSîată România.

în Încheiere, iii', numele' Consiliului 
oamenilor muncii >i de; - naționalitate 
maghiară" din1 România, aalgur con
ducerea partidului șl statului nostru 
că vom depune și în viitor tonte 
eforturile pentru traducerea in viață 
a programului adoptat de Congresul 
al X-lea ai partidului, a măsurilor 
pe care Conferință Națională a parii- ■ 
duiul le va adopta.

CHIVU STOICA
pe care partidul nostru le prezintă 
azi In fapt poporului.

înlr-adevăr, profundele transfor
mări revoluționare care au sc' ' 
radical înfățișarea țării, viața oame
nilor, locul României In lume, toți 
factorii care Ilustrează forța vitală 
ți superioritatea societății noastre 
nratâ limpede că nu au fost zadarnice 
sacrificiile aduse de comuniști, atlt 
in anii de cruntă prigoană al ilega
lității, cil și in anii construcției so
cialiste. Putem declara azi cu deplin 
temei : Jertfele comuniștilor au dat 
rod bogat, partidul nostru șl-a făcut 
și ișl face pe deplin datoria față de 
poporul român care l-a Încredințat 
conducerea destinelor sale. Partidul 
nostru se dovedește marea forță di
namizatoare n națiunii socialiste ro
mâne. stegarul intereselor el funda
mentale. Iată de ce întregul popor, 
oamenii muncii de toate naționalită
țile, i.?l string rlntîudle mai puternic 
ca or'cind In jurul avanga-dei lo- 
călito in lupte grele. Unitatea moral- 
pciltlcă a națiunii In. jurul Partidu
lui Comunist .Român bc 
principala forță motrice 
lui societății noastre.
i

Țovarași;

Conferința Națională își desfășoară 
lucrările lntr-o perioadă caracteri
zată prin strălucite Izblnzl in opera 
de făurire ă societății sodallaie mul
tilateral dezvoltate in țara' noastră, 
în lumina perspectivei istorice apare ■ 
limpede că perioada marcată de Con
gresele IX șl X ale P.C.R., de Con
ferința Națior.nifi din 10s37 este cea 
mal rodnică, cen mal densă In pro
grese cantitativa și calitative din 
întreaga epocă a construcției socia
liste. Toate rezultatele obținute In a- 
cest domeniu refieclă capacitatea

' î-. ■ k - î.' •V'l ■ ‘ •' î V’ fr
|l <■ <| <' 1 ■ ’i
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partidului nostru de a aplica creator 
principiile generale ale marxtam-le- 
nlnlxmuldl in condițiile specifice ale 

e care au schimbat țării noastre.
îndeplinirea cu succes a prevede

rilor cincinalului 1950—1970, cn .și a 
Îrrevederilor primilor ani al clncinu- 
ului-actual, a .dovedii că promova

rea consecventă a politicii partidu
lui nostru de Industrializare repre
zintă factorul hotâritor al dezvoltării 
susținute a tuturor râmurllor econo
miei naționale, ridicării godnl-cul- 
turale'a țării, accesului tot mal larg 
al populației ta cuceririle civilizației 
modeme. Tocmai pe ltaza acestei po
litici au fost posibile atlt situarea 
României printre țările cu cele mol 
rapide ritmuri de dezvoltare econo
mică, progresul: agriculturii socialis
te, ca șl nl celorlalte ramuri ale e- 
conomlel, ridicarea sistematică o ni
velului de trai: al maselor, satisfa
cerea toi mal largă a cerințelor lor 
materiale șl spirituale.

Perioada ultimilor uni a fost, tot- 
odnta, caracterizata prin adoptarea 
unul ansamblu jdo măsuri novatoare 
ctire au determinat perfecționarea re
lațiilor sociale, evoluția, societății 
noastre pe o treaptă superioară.

lina dintre cele mai Importante 
realizări din perioada care a urmat 
Congresului al IX-tea o constituie, 
fără Îndoială; aplicarea fermă a 
principiilor democratice atlt In via
ța internă de partid, fa viața statu
lui, cit șl In toate sectoarele vieții 
socialo, aslgurind cetățenilor .țării, 
posibilitatea de fi-țl spune cuvlntul 
în stabilirea tuturor măsurilor care 
privesc mersul, Înainte nl sori etății 

' noastre. - .,
Pornind de in concepția că socia

lismul șl democrația sint do nedes
părțit, că adindrea democrației" pe 
toate planurile, tn forme diverse a-

MEHAIL FLORESCU
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ce a relevat obiectivele in
dustriei ■ chimice, vorbitorul a spus: 
Congresul al X-lca a stabilit sarcini 
calitative deosebit de Importante, 
ceea ce permite să afirmăm că acest 
cincinal este dncinalul eficienței. A- 
eeasta se reflectă ta primul rlnd in 

■ creșterea productivității muncii, care 
la.stirșltu! ctndhniulul th curs vn fi 
cu 73 la sută mat rnare de-cit în 1970, 
iar sporul do producție pe seama 
creșterii productivității muncii va 
fi'de circa Effl fa sută.

. înzestrarea Industriei chimice cu 
Instalații 'de mare capacitate și teh
nologii moderne a condus 1 la dimi
nuarea cheltuielilor, pentru Investi
ții. la reducerea substanțială a in-" 
vesllțlel specifice, care ta noile 
Instalații de amoniac de ta Craiova. 
Tisrnu-ălăgurete, Tg. .Mureș scade 
cu 45 In sută față de primele fabrici 
construite. La noile Instalații mclano 
se realizează o reducere cu 53 la sută 
a Invesllțici specifice.

Realizările obținute In 1071, pre-' 
cum ți rezultatele din primul se
mestru ol acestui an, ne permit 
să scoatem ta evidență fnptul că 
există Încă rezerve care pot și tre
buie să-fie valorificate. Angațamen- 

. iele luate în cinstea Conferințe! Na
ționale 'do către toate colectivele 
lndusirlel chimice vor aduce anul 
acesta pesto plan produsa in- vă’-ț 
lonre de'fiSO milioane lei

Rezultatele ar fl fost mal bune 
dacă nu s-nr fi Înregistrat greutăți 
la unele Instalații noi șl Hpiurl in 
disciplina tehnologică. Colectivele 
dfa ■ uzinele chimice nu elaborat 
măsuri pentru recuperarea nereell- 
zărilor pe flecare sortiment, in parte, 
concenirindu-șl forțele in special 
în Industria de îngrășăminte chimice.

în primul semestru - al acestui? an. 
investițiile In industria chimică nu 
au mers In ritmul stabilit datorită 
predării cu unele Intirzlerl a docu
mentației do către Institutele de 
proiectare, nellvrtrlî' la limp a unor 
uilialo, precum și desfășurării? lu
crărilor de construcții pe upete șan-.

tlere sub nivelul necesar. Toate e- 
forlurile noastre so îndreaptă acum 
pentru realizarea in al doilea se
mestru nl anului a unui asemenea , 
ritm care să ducă 1a îndeplinirea, 
planului de investiții.

Pentru (inul 1073 re .prevede o, 
creștere . importantă a ' producției' 
chimice șl realizarea unei eficiența, 
economice sporite.

Pentru valorificarea superioară a 
produselor chimice, epllclnd In prac
tică. Indicațiile tovarășului secretar 
general Nlcolao Ccaușesdi, numai 
prin prelucrări mai avansate în In
dustria firelor și fibrelor sintetice 
vom obține încă in acest cincinal 
lin important plus de ‘ producție, 
eventual o jumătate miliard lei, ceea 
ce va permite o valorificare ' măi

tehnologica reali- 

sele catalitice, de In fabricarea cau
ciucului sintetic la Borzeștl vor 
duce ta dublarea capacității de pro
ducție, scăderea ' ' .
Ece. la 50 ta suta, reducerea prețului 
de cost pe tonă cu 23 ta su‘* ’ '

. rea productivității muncii 
sută.

în 1973 exportul vn crește cu circa 
28 la suta față de anul 1972, în timp 
ce Importul va scădea cu 5 ta sută. 
Din producția chimică — 23 ta sută 
va fi destinată exportului.

în cursul anului 1973 urmează' să 
fie puse la funcțiune o treime din 
totalul marilor, capacități chimice 
care se realizează în acest cincinal, 
peste 110 mori imitați. Aceasta cerc 
o pregătire deosebită a execuției 
lucrărilor de Investiții, o organizare 
riguroasă a punerilor în funcțiune.

In raportul prezentat ta Confe
rința Națională do- tovarășul secre
tar' general Nicolae Ceaușcscu se 
analizează pe larg problema conti
nuării acțiunii do perfecționare șl 
organizare a conducerii .economiei 
șl întregii vieți sociale. Ministerul 
Industriei Chimico a aplicat măsurile 
(Stabilite la Conferința Națională 
din, decembrie, 1987. organlzlnd toa
te unitățile economice in centrale șl 
grupuri Industriale, Integrato po 
structura Întreprinderii celei mal 
reprezentative, capabilă să asigura 
condițiile unei bune conduceri a în
tregii activități tehnice și economice 
din unitățile .subordonate.

S-a organizat coordonarea de an
samblu b cercetării prin .Înființarea 
Institutului central da cercetări chi
mice. condus do un consiliu- științi
fic, căruia 11 sint subordonate comi
siile de spe-dalitalc, care reușesc 
să grupeze pa profil tehnologic toate 
activitățile din chlntie. în acrei fe! se 
asigură o coordonare unitară șl efi
cientă-a eforturilor do.cercetare, pre
cum .șl concentrarea acestora" spre 
tehnologiile co condiționează reali
zarea obiectivelor stabilite prin pla
nul cincinal.. ■

, Exprim adeziunea deplină Ia mă
surile de perfecționare prezentate 
în raportul tovarășului Nicolae

taină șl ta export.
Perfecționările tehnologico reali

zata de institutele noastre in proce- 

clucului sintetic la Borzeștl vor 
Itățll de pro- 

investlțlcl s]>ed-

Ceauțescu, avlnd eon 
cestea vor contribui ia Imbunătățlr 
activități! și simplificarea relațlil 
dintre Întreprinderi, centrata și mi
nistere.

In, cinstea Conferinței Naționale 
E_-a , desfășurat în ultimele luni în 
toate unitățile Industriei’ chimice o 
largă activitate pentru stabilirea.mă
surilor în vederea realizării cincina
lului înainte de vreme. '

Stau constituit colective pentru 
toate ' uzinele care vor lua măsuri 
pentru folosirea la maximum a capa
cităților' de producție și a spațiilor 
existente fa toate Instalațiile chimice. 
Este suficient un exemplu din secto
rul de anvelope șl articole tehnice 
din cauciuc, unde se vor monta uti
laje in spațiile existente, obțlnln- 
du-se o producție suplimentară de 
circa 3<S0 milioane leL

O rezervă importantă a realizării 
cincinalului înainte .de vreme o con
stituie scurtarea perioadei de Exe
cuție a Investițiilor șl fi termenelor 
de * punere în funcțiune : ale noilor 
instalații ■ chimice. în ‘ acest sens, co
lectivele de la Urinele de sodă Govo
ra șl șantierul de construcție au sta
bilit o reducere cu trei luni de zile 
a punerii în’ funcțiune a Instalației 
de produse sodice. Se iau măsuri Jn 
vederea reducerii'intrărilor In func
țiune- îndeosebi a Instalațiilor . care 
vor- produce îngrășăminte chimice șl 
peisUcide, fire șl fibre chimice, ma
teriale plastice, precum ,șl pentru 
realizarea moi devreme n parametri
lor proiectați In noile Înstelați!.
■EH'dehța fondurilor-fixe care ‘se 

realizează fa cursul -anului 1B72 re
flectă posibilitățile ■'pentru a obține 
importante valori materiale' • prin 
creșterea gradului de prelucrare a 
produselor chimice. Atifel, pentru 
materiile prime chimice,' eficiența 
ește - Intre B00 ’ pînfl ta ftOO lei 
producție pe- mia de lei fon
duri fixe : îa niatertalc sintetice a- 
cesten cresc între 1 500—I &D0, inr la 
produsele prelucrate (mase plastice, 
coameLlce și’ altele) sint Intre 4 000 
șl -5 000 lei producție pe mia'de lei 
fonduri fixe.- Aceasta arată impor
tanța dirijării eforturilor spre o pre
lucrare mai avansată. In acest do
meniu s-au elaborat proiecte care 
urmează să fie. realizate în următo
rii' ori!' Incit în acest cincinal să se 
poală face o valorificare uinl ridi
cata a producției chimice. ■

Sintefn convinși că. lucrările Con
ferinței Naționale a partidului, hotă- 
ririle sale,'văr fi un, sjjrijin.de mare 
valoare. în .mobilizarea colectivelor 
de oameni al. muncii dlri „industria 
chimică - la realizarea sarcinilor de 
perfecționare a acslvlțâțll tehnice și 
economice, de ridicare a,eficienței ’.la 
nivelurile cele mal înalte.
. Mă declar de acord ciu raportul 

prezentai în fața Conferinței Națio
nale .de tovarășul .Nicolae 
Ccauțescu, avind deplina con.ylngefe 
că acesta Va coma tui un- . prețios 
ghid în practica ți teoria'partidului 
nos’ru.-

sjjrijin.de
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
CORNEL BURTICĂ

Stlmațl tovarăși,
! Doresc să exprim deplinul meu 
acord cu raportul tovnră.șuiui 
Nicolae Ceaușescu, cu poziția pro- 
f„.nd principială de pe- cnre sini n- 
’iordate problemele interne șl inter
naționale, cu sarcinile stabilite,’ 
cu propunerile . de perfecționa- ■ 
re in continuare a .vieții - eco
nomice șl sociale, cit șl cu teze
le teoretice pe caro le fundamentea
ză. Se cuvine șl cu acest prilej, să 
scoatem tn evidență marile merite 
pe care le ore In fața partidului șl ■ 
poporului secretarul nostru gene
rat Capacitatea sa de a interpreta 
șt dezvolta in mod creator marxism- • 
leninismul, largul său orizont de cu
noaștere, . Înaltele sale, calități . do, 
om de partid șl de stat — clar
viziune șl inteligență vie, devo
tament nețărmurit față de pa
trie șl popor, Internaționalist în 
sensul cel mal bun nl cuvln- 
tulul, spirit dinamic, novator, u- 
mnnlsmul său profund — fac ca nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
să fie asociat ta toate marile trans
formări caro au loc In societatea ro
mânească de astăzi, ta tot ceea ce 
accelerează mersul înainte al patriei.

tații Ideologice, ridicarea nivelului 
general al cunoașterii șl educarea 
socialistă a oamenilor muncii, pen
tru așezarea relațiilor din țara noas
tră pe baza principiilor eticii șl echi
tății socialiste șl comuniste. Cu tre
cerea timpului no dăm tot mai bine 
seama de ndevăratele dimensiuni alo 
acestui program, de foplul că el 
scrutează departe viitorul.

Ce constatăm după cele opt luni 
do ta adoptarea programului ideo
logic și de educație socialistă ?

In primul rind, viața a confirmat 
pe deplin justețea orientării aces
tui program, cil șl necesitatea adop
tării lui, societatea socialistă mid
ii lateral dezvoltată presiipurrind cu, 
o dată cu creșterea puternică a 
producția! mntcrinle, să se asigure 
Înflorirea personalității umane, fău
rirea tine! înalte civilizații spirituale.

în al doilea rlnd, constatăm cu 
deosebită satisfacție că partidul și 
poporul nostru nu aprobat In una
nimitate programul adoptat de ple
nară, ideile sale directoare, măsurile 
preconizate.

.în al treilea rind, trebuie subli
niat că programul activității ideo
logice, caro se aplică cu . succes, a 
dua ia activizarea comuniștilor, exer
cită o mere influență asupra con
științei oamenilor ; s-a întărit spi
ritul revoluționar nl partidului, al 
poporului nostru, normele eticii și 
echității socialiste sint promovate 
cu tot mal multă consecvenți Larga 
mișcare a oamenilor muncii, dectan-' 
șătă In toate județele țării, pentru 
realizarea înainte de termen a cin
cinalului constituie un viu exemplu 
al rolului considerabil pe care con
știința socialistă a maselor 1! are In 
dinamizarea dezvoltării economlco- 
Bodalo a României.

monist al patriei, trebuie ®g no pre
ocupăm ca aceste norme să fie ‘ 
sușlte de Întregul nostru popor, 
i".‘ " 1 .. '
dă a sotietățli și din punctul 
vedere ăl conștiinței membrilor

Este necesar — de

ocupăm ca aceste norme să fie ln-
. ’ ' ’ . . . , ra- "

allzlnd' astfel omogenizarea crescin- 
dă u sodetățli și din punctul de 
vedere ăl conștiinței membrilor săi.

Este necesar — do aceea — să fo
losim mal efident, in mod coordonat , 
Slnlr-o direcție unică, toate ptrghli- 

de formare și, dezvoltare a con
științei ' sociali sie n maselor. Tre
buie să asigurăm ca prezența orga
nelor și organizațiilor do partid Bă 
se facă simțită cu o forță sporită in 
tonte domeniile activității Ideologice 
șl de propagandă. Vom lua noi mă
suri pent.-.: îmbunătățirea organiză
rii lnvățămlntulul do partid, a for
melor de pregătire politică șl Ideo
logică o comuniștilor, n tuturor oa
menilor muncii, ncordlnd atenția 
principală Însușirii raportului se
cretarului general, prezentat ta Con
ferința Națională; a altor documente 
ale partidului nostru — care repre
zintă pentru România marxism-Ie- 
nlnlsmul creator.

Vom extinde ' In continuare for
mele muncii politice de masă, acti
vitatea educativă și de pregătire po
litică In-școli șl facultăți, ne vom 
preocupa de creșterea rolului orga
nizațiilor obștești In formarea con
științe! socialisto a maselor.

Cu deosebire, țin să menționez 
datoria noastră, a- celor ce muncim 
In domeniul ideologiei șl propagan
dei, de a îmbunătăți substanțial ac
tivitatea de informare șl educativă 
prin radio, televiziune șl presă — ca' 
mijloace de mare efldență ale pro- ' 
pagandel noastre. Cu toate progre
sele Înregistrate, In emisiunile ra
dioului șl televiziunii, In paginile 
ziarelor șl revistelor există Încă o 
mare doză de schematism șl formn- 

• 1 ar-
rii vil, convingătoare, se 
adesea ta vorbărie do pri-'

sole _ înregistrate. In emisiunile 

ziarelor șl revistelor există încii o 
1----- J

" ru. mL» jLm. «1.1,„s lLsxn, de spirit rutinier ; In loculDe_ aceea, susțin cu căldură pro- gumentărif vil, convingătoare, 
recurge - ■ .v . .
sos, ceea ce denotă- șl o slabă cu
noaștere a problemelor vieții reale, 
_ îpărflor concrete ele celor ce 

ire.
__ _---------- __ ____ _i acti

vitatea de editare a cărții sodal-po- 1I.I--  ..„.1^_ --I.---________ El

Tovarăși, ’
O remarcabilă contribuție a tova

rășului Nicolae Ceaușescu este defi
nirea iliin(ifică, intr-o perzp-ecticA 
istorică cuprinzătoare, a actualei er 
tape de dezvoltare a’ țării noartre. 
în glndlrca soclal-poUUcă- a secreta
rului nostru general, problema- apre
cierii stadiilor de dezvoltare a Româ
niei ocupă un loc central Este bine 
cunoscut aportul său ta elucidarea 

■ — pe baza unei documentate șl •te
meinice analize morxlst-lenlntete'- — 
a stadiului în coreLse afla .România
Ia Începutul, secolului : NN. precnrh'f. tu 
șl In porioada-interbelica. iDoresc's&torm^r 
subliniez Înlănțuirea- logicfiTi abacei-’ ; : 
tor aprecieri» cu cele- privind >mersul' '
de pină acum- nl- construcției sodn- 
llste și»etapele pe care urmează să 
le parcurgem 'spre comunism.' în 1
procesul luptei pentru victoria șl’
generalizarea relațiilor socialiste.’ po
porul român a trebuit și a‘reușit”să 
depășească stadiul slabei dezvoltări 
a forțelor de producție moștenit de 
la orindulrea burgheză înscriln- 
du-se în etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
România, în mod obiectiv, are de 
parcurs, sub raportul forțelor de 
producție, treapta de țară In cura de 
dezvoltare care In linii mari se vn 
încheia către finele acestui cincinal 
șl Începutul dndnoluluî viitor, apoi 
de țara cu nivel-mediu de; dezvol
tare, urmlnd ca In ultimul deceniu 
nl secolului să se situeze la nivelul 
«latelor avansate din punct de ve
dere economic. Conferința Națională 
trebuie să se pronunțe într-o pro
blemă crudală o dezvoltării na
țiunii noastre socialiste șl, fără în
doială, unanimitatea cu care vom 
aproba programul expus ,In 'raportul 
secretarului general va da glas voin
ței șl hotăriril Întregului popor de n 
face cn România să parcurgă -In 
ritm accelerat aceste trepte,, să cjș- 
tlge bătălia cu timpul 1

în spiritul celor -mni .bune tradiții 
-\e'' glndlrli marxlst-lenlnlste. ra- 

Irjrtul caracterizează etapa dezvol
tării socle ta ții noastre in IndLsolu- 
bllă legătură cu șardnlla practice ce 
sa pun pentru diferite comparti
menta de activitate. Pe.-mltețl-ml să 
mă opresc, foarte pe scurt, la unele 
probleme ale muncii ideologice șl 
de educația sociailiid ca porte com
ponentă esențială a făuririi societății ■ 
socialisto multilateral dezvoltate. :

A trecut un an de la aprobarea ■ 
da către Comitetul Executiv a teze
lor privind Îmbunătățirea activității 
ideologice șl de educație ' și drea 
opt luni do la plenara din noiem
brie, care a adoptat programul par
tidului pentru Îmbunătățirea activl-

punerea ca Programul Ideologic șl 
de educație socialistă, adoptat de 
plenara din noiembrie 1971, să fie în
sușit șl aprobat de Conferința Na
țională ca parte Integrantă a progra
mului , de făurire a societății socia
listo multilateral dezvoltnte și co
muniste.

Socotesc, da asemenea, ca avind o 
maro Ittsemnfitalb propunerea tova
rășului Nlcotae Ceaușescu — cu care 
mă declar de acord — de a adopta 
ta conferința noastră proiectul de 
norme ale relațiilor sociale noi, ale 
eticii și echității socialiste pe rare 
efl Ie supunem apoi dezbaterii în 
partid, dt șl cu întregul popor și. să 
le adoptăm ta următorul congres al 
partidului. Desigur, proiectul nor
melor pe rare le dezbate conferi nțn 

- noastră se adresează în primul rind 
comuniștilor, care trebuie sâ devină 
exemplu viu pentru Întregul popor, 
sâ fie promotorii noilor relații în 
Eoaetnlc. Dar, făurind viitorul co-

' ’..slșda 'ti.'IsiaiâfoN -2; 'ItiJissbi î.’>
•r ■ l -r ."'i ,
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noaștere a pi
a preocupările.......... ................„„
muncesc in’uzine șl pe ogoan 

Multe neajunsuri persistă în

111!ce. unde criteriile valorii șl uti
lității sociale nlnt uneori Înlocuita 
cu aprecieri subiective.

Do asemenea, consider că munca 
do cercetare în domeniul științelor 
M-rinle, cu tonte imbunătfițlriîe ta 
care asistăm, este-departe de a sa
tisface cerințele ; ea observă Încă 
manifestări de festlvism, tendințe 
publicitare și formalLsm, o slabă le
gătură cu problematica reală n vie
ții economice șl sodnl-polltlce. Va
loarea cercatărll ■ în domeniul știin
țelor sociale — ca de altfel în toate 
științele — trebuie apreciată nu 
după volumele de lucrări publicate 
sau după numărul de pagini nl vo
lumelor, ci după Ideile noi. și utile 

:: •>.( a! hlnrfln.j-
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conțlnute în aceste lucrări, după 
contribuția adusă la rezolvarea unor 
probleme pe care le ridică construc
ția socialismului In țara noastră. 
Consider șl cu că Academia do ști
ințe sociale și politice este datoare 
să-șl exercite cu mal multă hotă- 
rire rolul ce l-a fost Încredințat de 
conducerea partidului de a coordona 
șt Îndruma efectiv cercetarea tn 
domeniul sodal-pollllc.

Așa după cum s-a arătat șl în 
raport, partidul nostru acordă o 
mare însemnătate schimbului de 
experiență'șl păreri cu toate parti
dele comuniste șl muncitorești, cu 
forțele revoluționare, democratice, 
antllmpertalisle de pretutindeni. Da 
aceea, partidul nostru a participat 
șl vn participa și In viitor la dezba
terea problemelor teoretice, ideolo
gice caro să contribuie la Îmbogăți
rea teorie! și practicii revoluționare, 
eă aducă contribuția ta întărirea u- 
nltății dintre partldela comunista 
și muncitorești.

Tovarăși,
De o deosebită însemnătate este 

hotărlrea adoptată Ieri de Confe
rința Națională do n se trece lâ e- 
inbornrea Programului partidului. 
Trecerea ta elaborarea programului 
o devenit posibilă ca urmare a bo
gatei experiențe acumulate de par
tidul nostru In revoluția și construc
ția sodallslâ, precum și a vastei 
activități de concepție desfășurate 
după Congresul al IX-lea, sub ! în
drumarea și eu participarea deter
minantă a tovarășului Nlcolaa 
Cceușescu. Dispunem In prezent de 
programe ștllnțlfjc . fundamentate 
pentru toate compartimentele de 
bază ale activității economlco-sodn- 
ls șl polltlco-ldeologlce — și se 
pune acum sarcina de a sintetiza 
Intr-un program unitar concepția 
de ansamblu a partidului cu privire 
1a căile făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate șl ale Înain
tării României spre comunism.

Așa cum n stabilit Conferința Na
țională, o sarcină do asemenea an
vergură se vn realiza prin mobili
zarea șl fructificarea potențialului 
de glndire nl o-gnnelor șl organiza
țiilor de partid, al tuturor comuniș
tilor, nl Întregului popor.

Elaborarea programului deschid® 
în fnțn cercetării economice și so- 
etal-polltlce un vast șl pasionant 
cimp do investigație științifică șl 
lm! exprim convingerea că toți cer
cetătorii din aceste domenii tșl vor 
aduce contribuția ta înfăptuirea n- 
ceste! sarcini de marc însemnătate 

. ș! răspundere pe care Conferința 
Națională a pus-o în foțn partidului. .

în încheiere, p-ormltațl-ml să-ml 
exprim convingerea că măsurile a- 
doptale de Conferința Națională 
vor deschide o nouă pagină glorioa
să In Istoria patriei noastre. în
crederea cu care privim viitorul Lșl 
nre Izvorul în conștiința forțe! de 
nebiruit pe cnre o conferă orlnduiril 
noastre unitatea șl coeziunea între
gului p-Opor în jurul avnhgardel gale 
marxlst-lenlnlste, Partidul Comu
nist Român, în jurul conducerii rale 
înțelepte, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceausescu. ■ i-' f.

1, r.nit-șeb mlitrzs ir.=-«>s 
2_ _ __-_2 •' Lol

In continuare, vorbitorul a abordat 
unele probleme ale aprovizionării cu 
piese de schimb. In Încheiere a spus : 
Avind lin fața noastră, cum nu .«a 
poale mal clar, direcțiile stabilite 
in toata domeniile da activitate de

'■’i
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raportăm . conducerii partidului că 
obiectivele Intrate treptat In funcțl-. 
uno asigură,'îritr-o măsură iot mal 
mare, necesitățile de metal ale eco
nomici naționale și realizarea unul 
volum Important do produse pentru 
export. (. -

Sub conducerea organizației de 
partid șl a biroului comitetului Ju
dețean de partid, slderurgLșlli noș
tri nu creat condiții ca ta obiectivele 
puse In funcțiune să realizeze para
metrii proiectați pentru etapa actu
ală, urmlnd ca în amil 1973 să a- 
tlngă niveluri de producție superi
oare capacităților proiectate, contri- 

. buînd astfel! la realizarea, în anul , 
viitor, a circa’8 milioane tone oțel 
pa economie.

Vizita, de lucru făcută acum un 
an ta Centrala siderurgică Galați do 
către dumneavoastră, tovarășe su
c-o tar general, ti constituit penr

■ colectivul nostru un ajutor [mp 
tant prin Indicațiile prețioase, 
crete, pe care nl le-ați dat. A

/

I 
itru 

ipor- ;
, con- '■

- ați dat. Aplice- - 
rea acestor indicații a dus 1a obți
nerea unor .rezultate bune In anul 
1971 șl în prima jumătate a anului 
1672, renllandu-so toți indicatorii
— ’2 ,1 " ' ~ . 2j 
plan — în 'primele luni — peste- 
160 milioanei Iei ta produc [ta-marfă.

Trebuie Bă arătăm că la unele o- 
blective, cu . termene de punere In 
funcțiune in acest en, se înregis
trează lasă rămlneri in urmă, dato
rită in principal livrării cu multe 
luni întindere a unor utilaje din 
țară șl import Informez conferința 
că In ziua da 19 iulie s-n aprins focul 
ta furnalul nr. 3, iar In ziua de 20 
8-a elaborat' prima șarjă. Pină Ieri

Stimați tovarăși,

Alături de toți oamenii muncii 
din țara noastră, slderurgLștil cen
tralei de la Galați au primit cu ----- ----------------- -------------
deosebită satisfacție convocarea fizici șl economici și dindu-se peste 
Conferinței Naționale m partidului, 
care constituie pentru comuniști, 
pentru Întregul popor, un moment 
deosebit do important in dezvolta
rea șl Înflorirea continuă a patriei 
noastre so-daliste — a cpui vorbitorul.

Dacă ta Conferința Națională din 
1M7 combinatul slderuigic se pre
gătea pentru punerea In funcțiune 
a primelor obiective, astăzi, de ta a- 
eeastă înaltă tribună a conferinței.

care s-ftu angajat ,cfi vor munci en»«<22 
pasiune pentru, traducerea In viață !
a politicii partidului, in vederea In- ! 
făptuirii grandioaselor obiective dais", 

. edificare, a societății, socialiste
derurgiștllor șl constructo- multilateral- dezvoltate in .patria’’
a pe platforma gălflțeană, noastră.

Iul, Înaltul spirit de răspundere 
față da destinele' patriei', iml revine 
dnstear să-transmit ' adeziunea to
tală fată de documentele prezenta' 
te a slderurglștllor șl cbnstructo-

ei

NICOLAE ZEICU
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tent cu construcția unor nave specia
lizate, care să asigure Integritatea 
calitativă a mărfurilor, creșterea 
productivității muncii șl mecanizarea 

ipletfl a operațiunilor de derula- 
Deal In acest sens s-au primit 
Icațll, ministerele espartatoara ‘.

dcpllnlte șt de;>ășlte. Numnl volumul 
de mărfuri transportat peste plan în 
acest semestru depășește nivelul rea
lizărilor din tot anul 1G4J0. Cursul do 
revenire al devizelor a-a îmbunătă
țit,, fapt ce caracterizează nivelul e- 
ficlențcl economice realizat In actu
ala etapă, în activitatea maritimă țl 
portuară.

Ne numărăm printre întreprinderi
le cnre au beneficiat do ua sprijin 
direct din partea conducerii partidu
lui, a tovarășului secretar general 
Nlcolne Ceaușescu, cnre, cu prilejul 
vizitelor do lucru, al dialogului fruc
tuos cu lucrătorii portuari, no-a dat 
prețioase Indicații șl îndrumări. A- 
cest ajutor se regăsește In punerea 
In valoare a unor Importante- rezer
ve, In realizarea înainte de termen 
n unor oblecțlve din planul,.de cx7 

”|lndero„ a'.pariului, In mecanizarea, 
șl mo-demlznren tehnologiilor de lu
cru. Toate acestea au avut cn re
zultat creșterea productivității mun
cii, reducerea timpului de staționa
re a navelor șl îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

S-au extins transporturile mariti
me pe linii regulate in zonele de 
navigație ;pe" direcțiile Canada, Chi
le țî Africa de vest, fapt ce s-a o- 
gllndlt in exploatarea mal eficientă- 
a navelor, In, rezolvare^ unor pro
bleme de transport generate de dez
voltarea relațiilor economice exter
ne ale statului nostru.

In continuare, vorbi torul a spua s 
Potrivit prevederilor planului cin
cinal va. trebui ca flota proprie să 
transporte 42—50 ta sută din trafi
cul maritim naționali Pentru aceas
ta considerăm necesar ca Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
să ta măsuri pentru realizarea Inte
grală a navelor ce urmează a fi con
struite' în țară, lor Ministerul Tran
sporturilor șl Telecomunicațiilor, 
precum șl Ministerul Comerțului 
Exterior să asigure achiziționarea 
novelor prevăzute la Import, cu a- 
tlt mni mult cu cit în prezent avem 
rămlneri In urmă.

Pentru creșterea Indicilor de ex- 
Eloalare a capacității portului șl flo- 

!1 comerciale, este necesar sa tre
cem mal hotărit, nșa cum bo arată 
în raportul tovarășului .Nicolae 
Ceaușescu, ta Intensificarea aplicării 
unor tehnologii moderne de lucru. 
Mă refer în primul rind ta palellza- 
rea, pachetlzarea și contelneriznrca 
mărfurilor pentru export, concomi- •

completă a operațiunilor de deruln- 

indlcal,_,______ _ ____^-j.-
tergiversează, sub diferite motive, 
finalizarea acestor eficiente metode. - 
De exemplu, în semestrul I a.c. Mi
nisterul Economiei Forestiere a p.'i- 
chetizat numai 6 la sută din cheres
teaua destinată exportului. I

Ne preocupă extinderea mecani
zării complexe a operațiunilor por
tuare. permanentizarea și calificarea 
cadrelor, reducerea imobilizărilor 
capacităților de transport maritime.1 
Rezolvarea acestor probleme nece
sită șl ajutorul ministerelor expoj- . ii 

>rtaIoara,.-;carQ, fâaoslguro rltmldtqțfJaj s.Ef - 
[nL-rCxpedlțlelfg/măr&llor In ^poțpiLș.. f. u 

țlonsLanța, .precum,, șl ajutorul ml- " 
nfeterelor importatoare prin dezvol
tarea ta unitățile beneficiare a spâ- 
țitlor de primire pentru minereu "șl ’ 
cocs, In concordanță cu capacitatea ’ 
de operare In portul Constanța. j ‘ ■

Am arătat numai o parte din reali
zările și preocupările colectivului-. ■ 
nostru, Insă sfera acestora este cu 
mult mal largă, inmănundîind pro
bleme de ordin educativ, social șl 
cultural care derivă din complex - 
tatea sarcinilor șl activității celor 
14 mil de marinari, docheri șl lu
crători portuari.

Faptele lor cotidiene, uneori ero
ismul de care dau dovadă, mă în
deamnă să adresez o chemare către 
slujitorii artei pentru ca In proza, 
poezia șl muzica noastră acestea să 
figureze cit mal des, ca surse de Ins
pirație, constituind un stimulent 
moral în activitatea viitoare.

Vorbind despre viitor, asigurăm 
conducerea de partid șl de stat, pe 
tovarășul secretar, general Nicolae 
Ceaușescu, că alături do întregul po- s 
por no vom consacra toate energiile 
creatoare îndeplinirii sarcinilor ca 
ne revin în realizarea planului cin- ‘ 
cinai înainte de termen. Ne anga
jăm în fața Conferinței Naționale ■■ 
că vom veghea ■ ca drapelul pntrlel 
noastre să fie purtat cu . mindrle pe 
mările șl oceanele lumii,’ ca un me
saj al ;Românlel socialiste care, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, îșl făurește’ o viață nouă, în
chinată’ fericirii poporului’ șl păcii 
mondiale.

■ ■ i! - "/î-A r
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constructorii au reușit să oprească 

-trecere de larg-Into- .

dnalulul In patru ani șl jumătate, 
constructorii șl monto-11 hidrocen
tralei de

Stimați tovarăși,

De la tribuna acestui înalt forum 
de conducere al partidului, In baza 
mandatului primit, vă' rog rfl-ml per- ’ 
mitcțl să exprim totala adeziune a 
marinarilor, doclterilor, a celorlalți 
lucrători din portul Constanța față 
de raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl gă transmit re
cunoștința noastră fierbinte conduce
rii partidului, personal tovarășului 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija permanentă ce o acorda 
dezvoltării marinei noastre comerci
ale, extinderii șl modernizării portu
lui Constanța — a arătat vorbitorul.

Dorim să vă Informăm că înfăp
tuirea liotflrîrllor Conforlnțel. Națio
nale din anul 1997 șl ale Congresu
lui al X-lea al Partidului Comunist 
Român, cu privire la dezvoltarea 
flotei maritime, a .creat condiții ca 
In acest an să transportăm, cu flota 
proprie, aproape 6 milioane tone 
mărfuri față de 1,7 milioane tone în 
anul 19S3. Darea în folosință a noilor 
capacități de producție, organizarea 
mal bună a activității portuare au 
permis ca In această perioadă trafi
cul portuar să crească de 1a 4,3 mi
lioane tone, la 0 milioane tone în n- 
cest an. Aportul valutar a crescut 
în aceeași perioadă de 3,3 ori.

îhcadrațrin murea întrecere soci
alistă, sub conducerea organizației 
de partid, raportăm astăzi că sarci
nile din primul semestru au fost In-

ou fost elaborate șuie șarje în con
diții bune.

în trimestrul III urmează să in
tre în funcțiune prima baterie a 
uzinei cocso-chlmlce,' mașina de a- 
glomerare hr. 4 și capucltățlie su
plimentaro de ta oțelărie șl de ta 
laminorul sleblng. Față de Intlrzle- 
rlle înregistrate pină In prezent, se 
Impune ca furnizorii de utilaje șl 
conducerea Ministerului Industriei 
Metalurgice să asigure utilajele din 
țară șl import ia termenele contrac
tate, Iar constructorii să-șl mobili
zeze toate forțele pentru asigurarea 
punerii In funcțiune la termen a 
acestor obiective.

In consfătuirea din 2 Iunie 1972, 
conducerea superioară de partid șl 
de stat a trasat căile de Îmbunătă
țire substanțială n consumului de 
metal In tonte sectoarele de activi
tate. în spiritul Indicațiilor date, 0m 
Inițiat o lnUinlrb cu consumatorii 
de produse plate, propuhlndu-ne să 
realizăm In' perioada următoare, pe 
Ungă sortimentele omologate, pro
duse plate cu ihallă rezistență pen
tru construcțiile navale, noi sorti
mente de table pentru construcții de 
cazane Și redpfchțl sub presiune șl 
6 gamă variată de table șl benzi cu 
c.iracieris'.lcl tlzlco-mecanlce îmbu
nătățite îndeosebi In ce privește 
limita de curgere și rezistență, ceea 
ce duce in mod nemijlocit In redu
cerea consumului de metal in con
strucții și in fabricația utilajelor.

Propunem ca Institutele de pro
iectări clin ministere, șl, in primul 
rind, din cadrul Mlnlstenilul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, care 
este principalul consumator de me
tal, ză prevadă în proiectele In 
cura de elaborare oțelurile cu carac
teristici superioare, combinatul fiind 
In măsură de a spori proporția de 
oțeluri superioare de la 14 la sută, 
cit se realizează In prezent, ta 23— 
23 la sută in anul 1973, ceea ce ar 
duce, după părerea noastră, la o 
economie de melal de tffl OCT—M 050 
tone. în ce ne privește, vom lua 
măsurile necesare de a contracta 
cu beneficiarii noștri produsele pla
te 1a lungimi fixe și vom acorda 
toată ntențla realizării livrărilor In 
cadrul termenelor contractuale, ell- 
mlnlnd unele deficiențe care au 
existai In acest domeniu.

Aceste măsuri. împreună cu altele 
legate de activitatea fiecărei secții 
da producție, trebuie să asigure re
ducerea consumului de meial cure 
In siderurgic determină in cea mâl 
mare măsură cheltuielile mntcrinle 
de producție. Raportul ■ prezentat 
conferinței arată clar că ponderea 
acestor cheltuieli trebuie redusă in 
perioada următoare la 59 ia sută.

Cn producători nl unei cantități a- 
nunle de 2.8 milioane tone oțel șl in 
viitorul apropiat do 5 milioane tone 
oțel pe an, vom lua măsuri ca centrul 
nostru.de cercetare șl proiectare, pre-

conferințe . șl muncii

(Continuare în pag. a VIU-s)

Stimați tovarăși

Am ascultat cu adlncă emoție șl 
deosebită mindrle raportul prezen
tat In fața Conferinței Naționale a 
P.C.R. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru. Doresc să-mi ex- 
•rim de In această Înaltă tribună In-

rice întreprinsa de comitetul do'par 
,tld șl de cele npronife 40 organizații 
'de bază existente In unitatea noas
tră 8-a reușit mobilizarea mai ac
tivă a muncitorilor, maiștrilor, teh- 

-rnlclenllor șl Inginerilor la Înfăp
tuirea sarcinilor de plan și u anga
jamentelor asumate în Întrecerea 
socialistă. La finele luni! februarie,

pe Lotru au șl acum vil In me
morie momentele de adevărată săr
bătoare, prilejuite de prezența In 
mijlocul nostru n tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ca de fiecare dotă, a- 
ceasiă vizită de lucru a prilejuit un 
contact nemijlocit cu muncitorii, 
inginerii șl tehnicienii, un dialog 
deschis cu aceștia cu privire ta pro
blemele curente nlc muncii, la sar
cinile de-perspectivă.

în marea întrecere ' ' _ 2 2
res național pentru Îndeplinirea cin
cinalului in patru ani șl jumătate, 
constructorii șl mentorii hidrocen
tralei de pe Lotru, In frunte cu cei 
peste IM de comuniști, și-au res
pectat angajamentele asumate pen
tru grăbirea ritmului de execuție a 
lucrărilor, pentru utilizarea cit mal 
completă șl Intensivă a utila
jelor, . condiție de’; bază a ridi
cării productivității muncii, a 
economisirii forței de muncă, ■ 
a scurtării termenelor de execuție. 
Sint notabile o seamă de aspecte 
pozitiva; de /pe șantierele noastre : 
pe primele-6 luni ale anului 'in 
curs planul la producție n fost rea
lizat.Iri proporție de 107,8 la sută, 1a 
productivitatea muncii. citi 105 la 
sută, for ta prețul de cost s-au ob
ținut economii, pesta plan. In valoare 
da 300 OOO lei. , <

■ -...................................

' _ atabL...^,^ -j. . .. _____r._ r________

din 3—3 noiembrie 1971, comitetul rea continuă a avonsamenîclor la 
de partid n luat, o serie de măsuri 
pentru creșterea rolului adunărilor

ducerii șutajelor la laminatele semi
fabricate șl finite,

In problema reducerii substanți
ale a consumului de metal propunem' 
conducerii M.I.M. șl C.S.P. de a a- 
nnilzri oportunitatea devansării In
stalației de turnire continuă a o- 
țelului, corelată cu punerea in 
funcțiune a celui dc-al treilea con- 
vorlizor la oteiărla nouă.

zent., .., ...h,...

Am reținut în* mod’deosebit -din . . .__
raportul prezentat; preocuparea par- dă. pentru îmbunătățirea 
Udului- nostru pentru continuarea ‘
neabătută a politicii de industriali
zare socialistă șl. In cadrul acesteia, 
pentru dezvoltarea bazei energetice 
a țării.

Cel peste 8 0©0 de constructori el 
mentori ol marii hidrocentrale da

apele Lotrului, aslgurlnd acumula
rea apel necesare punerii în funcțlu- t 
ne a turbinei nr. 1. Din cronica a- 
cdrtul nn se evidențiază șl victo
riile Înregistrate po aducțluhLle din’- 
sud, respectiv străpungerile pe gale
riile Pelrimanu—Vidruța șl Petri- ...
mânu—Gnlbenu, care nu deschis ca-t.-’: ;;;■ 
lea viitoarelor ape pe o lungime de 
9 018 ml, precum șl străpungerile^ 
pe tronsoanele Pelrimanu—Castel
, Oltoț—Beleoala , șl Hoicagu—Do-" ij
bromi. '

• ' Incepind din toamna anului 1GSS, 
luptlndu-se cu duritatea muntelui, ■ r 
cu .nesupunerea apelor, după pta- 2- ' 2 

. nuri' temerare, s-a Închegat, apro- “j;; 
p!!ndu-.-;e tot mal mult de momen- ‘ 
tul final, o operă impresionantă — 
cea mal mure hidrocentrală de pe > 
riurile Interioare ale țării.

In preocuparea noastră de viitor, 
pentru punerea în funcțiune la ter- 

—...manelei stabilite a tuturor hidro- ! 
.cțlonlnd în spiritul măsurilor agregatelor, se situează iermlnareai'- 
>ljlta_-fdc _ Plenara C.C, al P-C.R. lucrărilor ’ pe firul principal, crește—, 

rea continuă a nvonsamenlclor la 
de partid n luat, o serie de măsuri cxravațillc subterano pc aducțlunlle'N’
pentru creșterea, rolului adunflrilor secundare, executarea In ritm sus- .2
do partid In dezbaterea-șl soluție- ținut n barajelor secundare. în n-
narea problemelor -.grele cu rara ceai scop am stabilit măsuri con-’»"-'-
nfi-am confruntat In această perioa- crete In vederea utilizării raționale
dă, pentru îmbunătățirea invățhmln- 0 forței de muncă, Îmbunătățiri! fo- .

sirii utilajelor ta întreaga rapaci- - 
tale, reducerii chel tul CU lor mate-*' ;i*'
riale, prin micșorarea consumurilor 
specifice, lichidării cheltuieli

roMC “Ti, r-t-Ta.-.-.--1-----crete In vederea utilizării raționale
- f -------- . a forței de muncă, Îmbunătățirii fo- -
tulul de partid,, n propagandei prin loslril. utilajelor ta întreaga rapaci- ■ 
conferințe.șl muncii politice de 
masă, ceea ce a avut etccțe pozitive 
asupra dezvoltării conștiinței socia
liste a constructorilor do pe șantie
rele noastre.

Prin măsurile p-olltlco-organlzato-

nostru.de
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(Urmare din pag. a VȚI-a)

Centrslelor Industriale 11 s-a atri
buit’ sarcina | de a avea contacte ne
mijlocite cu piețele externe, de a 
desfășura direct operații de comerț 
exterior. Există Însă, așa cum se 
menționează In raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Cenușescu, cen
trale care nu își exercită In practi
că . atribuțiile cu care au fost Inves
tite. Responsabil ltatea pentru nelnde- 
plinirea Integrală a acestor sarcini ne 
revine nouâ, șl In primul rind mie. 
Ne revine sarcina ca in cel 
mal scurt timp — împreună cu mi
nisterele — șa ducem plnă la capăt 
procesul început, acțloaînd In direc
ție eliminării unor manifestări de 
centralism excesiv, de tutelă mărun
ta, precum șl a tendinței de disper
sare a aparatului la verigi Interme
diare. '

a vieții internaționale, la consolida
rea unității de acțiune a frontiifal 
anii Imperial HI — factor esențial rd 
Împlinirii 'aspirațiilor , de .securitate, 
libertate, progres și pace alo popoa
relor.

- mobiliza Întreaga noastră națiune, 
pentru ca priceperea și forța de ne
biruit a (Rosei muncitoare, a țărăni
mii șl Intelectualității, a .tuturor ce
tățenilor țării — români, maghiari, 
germani șl de alte naționalități —. sub 
conducerea Înțeleaptă a partidului; n 
încercatului nostru, secretar generpl. 
să asigure României și poporului ei 
locui pe care 11 merită’ fa rindul ță
rilor înaintate ale lumii contempo
rane.

Vom lupta neobnslțl pentru aceasta.

TOVARĂȘULUI
j

Uzare, .rind primii kilowați vor pulsa 
in arterele de lumină ale țârii, 
--n inaugurai, recent, 7**'— —- 

IdrocerilrnlA din țară 
embrl al. Șantierului 

tineretului și do pionieri, 
tero Instalata de 1 pillion de ori 
mai mică decit hidrocentrala Lotru, 
dar care constituie un laborator- 
școaiă pentru copil! constructorilor, 
elevi la școlile Înființate in cadrul 
șantierelor. ; ,

Noi, miile de constructori al Lo
trului, In frunte cu ’comuniștii, ne 
angajăm ln ’ fața Conferinței Na
ționale’ a partidului, a dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,’ să dovedim șl ta conti
nuare pasiune pentru muncă, pen
tru creație, patriotism Înflăcărat 
pentru a asigura punerea in func
țiune a agregaiuluî nr.2 la 23 Au
gust 1073, Iar a celui de-nl treilea, 
ia 30 iutile1074, cu șase luni mal 
devreme, reaiizîhd astfel ln patru 
ani șl Jumătate puterea totală a 
hidrocentralei prevăzute pentru 
cest dnctaaL

. * ’ ’ 1 • 7;.? ■;

nor construcții definitive In timpul 
organizării de șantier, reprezintă, o HL______,__ ____________
cale Importantă de reducere a chel- am inaugurat, recent, prima micro- 
tuiclllor materiale. Un asemenea hidrocentrală din țară, realizată de
procedeu ar permite înlăturarea rl- membri al. Șantierului național al
slpel de materialo pentru că. uite- tineretului și do pionieri, cu o pu- 
rior, aceste construcții pot fi folosite ...............
In mod eficient- pentru asigurarea ■ 
unor spații de cazare sau ca baze 
turistice. Un exemplu elocvent in 
această direcție nl-1 oferă construc
țiile ridicate. în colonia Voineși ța, 
care va deveni, ulterior, una din 
stațiunile turistice de mare atracție 
din țară.

Constructorii și montoril hidro
centralei de pe Lotru s-au angajat 
ca, in cinstea Conferinței Naționale 
a partidului șl a aniversării unul 
sfert de veac de la proclamarea 
Republicii, să asigure apa pe nduc- 
(lunea -principală pentru probe le 23 
August a.c., în loc de 13 septembrie, 
și racordarea grupului nr. 1 al hi- 
droagregatelor la sistemul național 
in ziua de 10 decembrie 1972. cu 20 
zile Înainte de termenul planificat 
Ca un preludiu la importanta rea-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

. lor neproductive. Ne preociipă. de 
asemenea, perfecționarea tehnolo
giilor de execuție, Îmbunătățirea 
stilului șl’ nielodelor do muncă, in 
așa fel ca eficiența ncilvJtâțH, pe 
toate șantierele sA fie tot mal’ ridi
cată. Pentru: oceasta este necesar 
însă, printre altoie. ’ să- ee îmbună
tățească sisiemur informațional șl 
structură organiza lori că a grupului 
do șantiere.. In cadrul planurilor de 
perspectivă trebuie, de asemenea,, 
să ne coreleze mnl bine lucrările 
caro vtzeazii direct construirea b- 
biecllvulul de-bază — hldrecenlrala 
— cu cele de executare de drumuri, 
rețele de Înaltă tensiune, colonii 
muncitorești ele. Prin devansarea a- 
cextora din urmă, vor fi reduse alll 
cheltuielile suplimentaro, rit șl ter
menele de execuție. Există Încă o 
problemă care se cern relevată : din 
experiența construirii hidrocentra
lelor, In condițiile specifice de lu
cru din zonele montane, izolate, re
zultă că. executarea. In viitor, a u-

a-
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Stiriiaio tovarășe,
Stimați tovarăși.

Raportul prezeniat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, celelalte docu- 
rrțente alo Conferinței Naționale a 
partidului reprezintă pentru toți co- 
rnunl ---- s «a
modex»ue puuuiH ui uuwtMixvp-v ie," ■ iz
vorî tâ din realitățile și necesitățile' 
noastre, din cerințele etapei pe care 
o parcurgem.. Do altfel,, In întreaga 
noastră. mutică do partid ,și desiai 
din ullimil, ani s-au statornicie anali
za responsabilă, acțiunea energică, u- ■ 
nîtarâ ți de perspectivă, un stil do 
muncă dinamic, realist — imprimat 
in primul rind de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceauțescu.

In acest spirit aș vrea să abordez 
cl.teva .probleme care se Înscriu In 
preocuparea ’ organelor șl organiza
țiilor de partid din județul Sibiu pen
tru perfecționarea activității din toa-

iul din ju- , 
Jțlc indus-

cuprinsul județului, români, germani, 
’ maghiari, la traducerea In viață a 

politicii partidului nostru.
Toate acestea’ fșl’au izvorul în aju

torul substanțial, continuu, pe care 
județul nostru l-n primii dta partea 
partidului și, statului, In mod di----
bit din partea tovarâpilui Nicolae 
Cenușescu. Personal m-njn bucurat 
de mult sprijin, de prețioasă’ Îndru
mare. Asigur Conferința Națională că 
lh acest climat comuniștii, toți oa
menii muncii din Județul Sibiu fac 
și vor face din cuvlntul partidului le
gea lor suprenta, scopul cel mai de 
setuTta ai eforturilor lor.

Analizele Inițiata de comitetul ju
dețean de partid, In colaborare cu 
ministerele, numeroasele propuneri 
făcute plnă In prezent de colectivele- 
din unitățile economice,’ ou condus la 
concluzia că, la nivelul județului, plita 
la slirșilui acestui cincinal se va pu
tea realiza o producție marfă supli
mentara de aproape 7 miliarde lei, 
ceea ce inseamita o sporire importan
ta a contribuției oamenilor mundl din 
județul’nostru la îndeplinirea actua
lului dncinnl Înainte de termen. Vom 
urmări ca realizarea angajamentelor 
să se concretizeze in produse fizice și 

globalMrțjșine -.așa.

turi noi, de egalitate Intre state, la 
eliminarea tuturor factorilor de na.ț _ __ ... ,-----
tiira să atenteze Jn independența po- ănfflmperițdlșțț — factor esențial al 
poarelor șl la rezolvarea In interesul 
acestora a obiectivelor pâdi, demo
crației; colaborării și progresului, so
cial In lume. Bogatul bilanț al activi?
tații internaționale a P.C.R. șl a sta
tului nostru, prezentat la această 
conferință, ilustrează in mod eloc
vent consecvența cu care România 
acționează' pentru a-și aduce propria 
contribuție la dezvoltarea progresistă

• ; : ■f'i 1. 'ii:.

Tovarăși,
r

Am convingerea efi vastul program 
pentru perfecționarea . întregii vieți 
soclal-economice, a' democrației so
cialiste pe care-i dezbatem acum' va

a

/-'■■if;

b' ’

preocuparea' organelor șl organiza
țiilor de partid din județul Sibiu,pen
tru perfecționarea activității din toa
te domeniile.

Se știe că Sibiul este ura 
dețele țării cu o veche tradiț______
trială, caro a continuat se dezvol
te ln ritm rapid ta cursul, ultimelor 
cincinale. Aceasta ara implicații Im
portante pe plan, social. La 1 OOT de 

’locuitori, 330 alnt-salnrlațtdin tota
lul salariaților,. aproape 41,5 la sută 
sinffemeL’în acest context, mențio
nez că populația ocupată ln agricultu
ră reprezintă ;sub 27 La sulă.

*“ Această largă cuprindere a forței 
da muncă ln producție se dntorește ln 
primul rind politicii Juste a partidu
lui și stalului nostru de dezvoliare 
Intensă și multilaterală a tuturor ju
dețelor țării. Numai In cel patru ani 
de la precedenta Conferință Naționa
lă a partidului, industria județului 
Sibiu a primit fonduri'de investiții de 
aproape 3 millnrde lei, care,'prtair-o 
judicioasă folosire, au asigurat mo- 
dmiizarea și dezvoltarea majorității 
secțiilor da producție și ramurilor e- 
conomlei ; volumul producției Indus
triale a crescut ta 1071 față de 1057 
cu 4,3 miliarde lei, iar productivita
tea muncii a atins un ritm mediu 
de creștere de 7,2 la sută

Chiar și numai aceste cîtcva dale 
oferă, o imagine destul de sugestivă 
a ‘ponderii, și locului județului Sibiu 
ln «fonul constructiv .al poporului 
nostru,, o dovadă a angajării holâ- 
rite a luturor celor ce muncesc din

"S ’ ';;r.i ț;’

de specialitate, ea șl organizarea func
ționării, școlilor profesionale și a li
ceelor de specialitate in două serii, în 
așâ fel Incit, alternativ; o serie de 
elevi să Învețe, iar cealaltă să lucre
ze In producție.

leosc- O altă problemă — aceea a necesi
tății continuării efortului de moder
nizare "și diversificare, de perfecțio
nare a producției și a muncii — trebuie 
analizată șl ea din perspectiva Îmbi
nării judlcioMO a factorilor sociali cu 
cel de eflclență economică. Nu este o 
problemă nouă f dar o ridic pentru ea 
nici în județul-nostru producția obți
nută la fiecare, leu investii nu s-a ri
dicat In nivelul cerut. Bunăoară, față 
de producția obținută în 1957, dă
I 7&G lei la 1 OOT lei fonduri fixe, in 
1871 creșterea ; este doar de 107 leL 
De aceea, crlticlle adresate de secre
tarul nostru general le consider pe 
deplin întemeiate ; in ce ne privește, 
am luat șl vom lua în continuare mă
suri pentru generalizarea schimbului
II ți extinderea schimbului IU,, pen
tru încărcarea; mai judicioasă a ma
șinilor, utilizarea mai bună a spații
lor de producție șl scurtarea terme
nelor de dare-in funcțiune a noilor 
capacități. In județul nostru ’vor fl 
devansate , termenele n 6 obiective, 
au-e* vpr?;c6ntslbul cu 1159 rnliiwma'. 
ler’ln"iitdeplfnirea 'cincinnlulul ‘ini-1-; 
inte’'de-terni<nț.' ; - -’El

Aici aș vrea să menționez și un alt 
aspect al eficienței care nu este luat 
întotdeauna în considerare :r ampla
sarea obiectivelor Industriale.' Dau'un 
singur,exemplu. Centrala gazului me- ’ 
tan din Mediaș trebuie să knporte a- 
nual între 2S și 41 mii tone țevi pen- 
iru Înlocuirea sau construirea de ma
gistrale spre ’ obiectivele industriale 
care valorifică gazul metan șl care su 
fost amplasatei la sule de km de lo
cul unde se extrage acesta.. Numai cu 
banii cheltuiți; ta anul acesta pentru 
importul de țevi șl compresonre —• 
73,8 mii.' lăl vaTulA devize libere ~ 
s-or putila construi șl utila 6 uzină 
chimică de capacitate medie. Cred că 
este clar de ce trebuie să avem ta 
vedere toate criteriile de eficiență’a-, 
tunel cind'se decide o Investiția. 

Vorbitorul s-ă ocupat In continuare 
de unele' probleme legale de export.

Dta raportul -prezentat Conferinței 
Naționale, a: spus apoi vorbitorul, 
mi-n' reținui atențln. reliefarea — In 
contextul analizei principalelor pro- 
bleme-ale vțețil Internaționale actua
le șl n căilor menite să conducă la 
soluționarea lor — a roluluț șl răs- 

ipunderli tuturor statelor lumii față 
de destinele păcii șl progresului în 
lume.'

Consider că; Ideile proqiovate în 
raport, privind ■realizarea unei Înțe
legeri prin care să se recunoască 
principiul ca toate problemele, să fie 
reglementate cu participarea nemijlo
cita și respectarea Intereselor tuturor

Încălcări ide, princip Ii lor relațiilor In
ternaționale drept acte împotriva pă
cii șl a cauzei colaborării, precum șl 
necesitatea recunoașterii ferme a a- 
trLbulelor legitime ale fiecărui popor 

’ de a-și făuri în mod suveran șl a-și 
apăra propria existență, prezintă o 
deosebită Însemnătate teoretică și 
practică. Elo Învederează poziția con
secventă a partidului no.% ins, contri
buția originală șl constructivă a 
României la promovarea unor rapor- 

i ’■■tel,I-’h ' ’**.<» .'j 'te'te;'

nlzarc și diversific 
nare a producției și

Stimați tovarăși.
Doresc să-ml exprim deplina ade

ziune la raportul prezentat confe
rinței de tovarășul Nicolae CeaUșescu, 
secretarul general al partidului —■ 
model strălucit de abordare morxlst- 
leninlsiă creatoare a problemelor 
dwollărll economice șl sociale — 
care jalonează _ cu claritate obiecti
vele fundamentale și direcțiile de 
bază ale Înaintării ln ritm acceleraL 
a,țării pe calea ffluriril societății se- 
ciallste multilateral dezvoltate, a 
progresului șl înfloririi, , națiunii 
noastre socialiste. Raportul’constituie 
un document de înalta valoare pro
gramatică, menit să Impulsioneze pu
ternic și, totodată, să dea o amplă 
perspectivă activității întregului nos
tru partid, Întregului ișpppr, pentru 
edificarea cu succes a socialismului 
șl comunismului ln România.

Realizarea -unei dezvoltări rapide 
șl eficiente a economiei naționale 
impune, ln mod necesar, participarea 
tot mal intensă a țării Ja circuitul 
economic mondial, la diviziunea’in
ternațională

Vdrt>ltoral l __ r
Activitatea do comerț exterior s-a 
partea conducerii partidului, a .to-

edificarea cu succes a socialismului 
și comunismului ln România.

Realizarea -unei dezvoltări rapide

Impune, ln mod necesar, 
ttriî’ _

I, la diviziunea- In- 
a muncii.
a relevat,ln continuare”:

ION PĂTAN
sporite de export, pentru lărgirea 
schimburilor economice externe [pes
te. prevederile inițiale. Avem datoria 
—‘ nllt" noi, cel din Ministerul Co
merțului Exterior, cit șl celelalte 
organe centrale de sinteză, din mi
nistere șl'centrale Industriale — sfi 
sprijinim întreprinderile, pentru 
elaborarea unor programe concrete 
d? export suplimentar, în slrinsâ 
concordanță cu cerințele piețelor ex
terne.’ ' • ;

Realizarea înainte de termen a 
prevederilor cincinnlulul la export 
va crea premisele necesare pentru 
ca balanța comercială să fie ac
tivă, cu excedente care ®a per
mită îndeplinirea obiectivului 
major formulat in raportul prezen
tat de-tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a asigura încă din 1974 echilibrul 
balanțe! de plăți externe. In același 
timp, trebuie &ă stăruim- mult mal 
concret dedi ptaă acum pentru ca Jn 
toata.ramurile să existe o preocupa
re pentru dimensionarea Importuri
lor la strictul necesar > șl sâ elimi
năm unele importuri prin înfăptui
rea programelor de asimilare iri țară 
a unor materiale, piese de schimb, 
mașini șl utilaje, prin grăbirea pro
gramelor de integrare a fabricației 
la o sșrle de produse.ee se realizea
ză pe bază de. licență;

O problemă esențială ■este Imbunfi- 
tațlren. ta continuare, a structurii 
exportului, in sensul creșteri#, pon
derii ramurilor industriei prelucră
toare. iar în cadrul fiecărei ramuri a 
produselor cu cel mai ridicat nivel 
de valorificare a muncii șl e resur
selor materiale. Aceasta sarcină vi
zează exportul nostru spre toate ță
rile partenere, inclusiv țflrile occi
dentale, spre care exportul nostru de 
produse manufacturate deține încă o 
pondere necorespunzătonre. Nu tre-

bule să pierdem nici,un.moment din 
vedere faptul ci; economia noastră a 
făcut și face mari eforturi de" Inves
tiții, care nu pot fl deplin valorifi
cate dacă ne oprim la Jumătatea dru
mului, exporUnd semifabricate, in ioc 
g& oferim produse cu un grad su
perior de prelucrare.

După ce a subliniat o seamă de 
cfll ale creșterii eficienței comerțu
lui exterior, vorbitorul a spus : O 
deosebita importanță are în etapa 
actuală traducerea In viață n Indica
țiilor tovarășului Nicolae CaaușMcu 
cu privire la specializarea producției 
■destlnuta exportului.' Este necesar ca, 
ta cadru! ppUțlcfl de perspectiva, să 
ne concentrăm eforturile de cerce
tare, Investiții șl execuție pe un no
menclator de produse de export su
perior prelucrate, solicitate pe pie
țele externe, pe care să le putem 
menține permanent ta un înalt nivel 
tehnic șl calitativ.

în același timp, trebuie să Impri
măm mai mult decit plnă acum 
unităților producătoare o preo
cupare permanenta pentru obținerea 
tiribr încosflrl valutare dl mai mari, 
cu cheltuieli de producție minime. 
Este necesar sfi Intre mol mult în 
practica centralelor industriale, a u- 
nltățllor de comerț exterior, a minis
terelor economice șl a Ministerului 
Comerțului Exterior, efectuarea de 
analize economice complexe, pe 
fiecare produs șl sortiment in 
parte, să. se compar? conttnuu ni
velul prețurilor externe obținute" cu 
nivelul costurilor pentru producerea 
acestora. Să luăm toate mflsurllc 
care să asigure livrarea la export a 
produselor eu eficiență ridicata.

Această preocupare se înscrie or
ganic lh OMamblul măsurilor de 
perfecționare n organizării șl condu
cerii activltațll de comerț exterior.

Stimați tovarăși,
în raportul prezentat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu ee subliniază că 
țara, noastră a promovat șl promo
vează consecvent o politică de lar
gă colaborare Internațională 'pe toa
te planurile, de dezvoltare a coope
rării economice și tehnlco-ștîlnțiflce 
cu alte state; In relațiile noastre eco
nomice externe un loc tot mal Im
portant trebuie Bă-1 ocupe acțiunile 
de cooperare economică șl tehnlco- 
ștlfațlncă, care să vină In sprijinul 
realizării obiectivelor cuprinse In 
plan,, respectiv-, In aprovizionarea 
economici noastre cu niaterll prime ( 
necesare, Însușirea tehnicilor del 
virf și a tehnologiilor moderne, (..• 
înaltă .productivitate, precum «1 ln\ 
realizarea unei producții spedali- ț 
zăie do calitate.

„Programul complex", adoptat . de 
ță.rile membre ale, C.A.E.R., ca. șl a- 
cordurlle do cooperare, protocoalele 
sau alte înțelegeri la nivel guverna
mental încheiata cu celelalte țări so
cialiste și cu o serie de alte țări, 
creează un cadru pe care trebuie 
să-l folosim din plin spre a trece 
nelntlrzlat la finalizarea' acțiunilor 
Initiate.

Problema centrală care se pune In 
fața - ministerelor economice,' a Mi
nisterului. Comerțului Exterior și ■ 
centralelor industriale este de a re
aliza o cotitură In activitatea de 
cooperare, astfel Incit In anLi Viitori 
această formă'superioară, de activi
tate sA capele un loc tot mal impor
tant în relațiile noastre externe.

‘ Ifi încheiere, doresc să exprim an
gajamentul lucrătorilor din actdvlta- 
îea de comerț exterior de a aplica 
în practică, cu hotărlre măsurile care 
vor îl adoptate de Conferința Na
țională, pentru creșterea aportului 
activității de comerț exterior Ia pro
gresul accelerat al economiei națio-, 
nnle.
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Do aici se desprind insă ctteva con
cluzii majore — dintre care aș vrea 
să subliniez dtevu. In primul rind 
este vorba de o folosire mai raționa
lă. mnl eficienta a forței de muncă.

O analiză a situației folosirii forței 
de muncă scoate in evidență neajun
suri ce se cer grabnic lichidate. Este 
vorba de existența ta unitățile eco
nomice a unei forțe de muncă nepro
ductive, a unui mare număr, de func
ționari. Un alt aspect al problemei 
relevă faptul că specialiștii nu stat 
folosiți in mod eficient. Dta totalul 
de 4 470 ingineri, tehnicieni și malș- 

’ iri existenți in industria județului Si
biu, doar 39 la sulă lucrează direct 
ta secțiile de producție, 14,3 la suta ta 
cercetare-prolectare, iar 41 la suta în 
serviciile funcționale. Este evident’că 
menirea specialistului nu este aceea 
de a elabora și Inventaria formularele 
și’ situațiile cerule de diferite foruri. 
Consider că ta aceasta anomalie se 
află șl cauza care face ®ă asimilăm 
atit de greu produsele noi; sta. ajun
gem aiit de iirzlu la parametrii pro
iectați, să so manifeste lipsă de mo
bilitate In. adoptarea unor tehnologii 
noi, in organizarea mai rațională a 
producției șt n muncii.

Problema folosirii raționale a for
ței de muncă trebuie corelată cu pre
gătirea de noi cadre .Din acest punct 
de vedere avem o situație satisfăcă
toare. Am In vedere nu numai exis
tența unul mare număr de elevi ta 
școlile profesionale și tehnice, la 
cursurile de calificare la locul de 
muncă, dar și. faptul că părinții ți co- celor" In cauză, declararea oricăror 
pili s^nu orientat mal bine șl mai 
devreme decit unii planificatori, a- 
junglijd astfel ea lo liceele Industriale 
sâ avem lrLfiecare an mal mulțl can
didați dccit la cele teoretice. Sigur, 
aceasta situație poate și va trebui sâ 

" fie ImbunătațiUl, mlllllnd in primul 
rind pentru perfecționările pe care 
tovarîyul Nicolae Ceaufcscu le sub
linia ta raport — adică transforma
rea unei niarl părți din liceele de 
ciiîtură generală ta licee tehnice și
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bucurat de lin sprijin permanent’din 
partea conducerii partidului, a’ .to- 
yarățulul Nicolae Ceaușescu. Pe baza 
.măsurilor adoptate de Conferința* 
^NațlonalA.dln anul.1067, a hotărlriior 

de 6 deosebită valoare [iractică 
date de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
au fost aduse Îmbunătățiri In organi
zarea, conducerea șl planificarea co
merțului exterior, creîndu-se, astfel, 
premisele pentru ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a activi
tății din acest sector.

ln noul cadru organizatoric șl In 
pas cu creșterea potențialului eco
nomiei" naționale, comerțul nostru 
exterior cunoaște o dezvoltare sus
ținuta. Volumul schimburilor econo
mice dta cel,, patru aai șl jumătate 
care nu trecut de Ia Conferința Na
țională din anul 1667 echivalează cu 
volumul realizat Intr-o perioadă de 
nouâ ani anteriori. Creșterile înre
gistrate la export In uit,Imul timp, 
de îa.&’/t ln 1971 șl 14,7®/, ln prima 
jumătate a acestui ah, slnt mal mari 
decit ritmul de creștere a produsului 
social. :

- îmbunătățirea structurii exportu
lui In toate ramurile a condus la ob
ținerea unor rezultate pozitive șl în 
ceea ce privește creșterea eficienței. 
Astfel, Jn perioada 1067—1071, prețul 
mediu de valorificare a unei tone do 
produse exportate a crescut cu circa 

înfăptuind politica consecventă 
a partidului și staiulul noslru.de pro
movare a colaborâfjLl Internaționale 
cu toate statele, ln ultimii ani s-nu 
amplificat și diversificat schimburile 
comerciale și" s-a lărgit activitatea, de 
cooperare economică și tehnică cu ță
rile socialiste, cu țările ln cura de 
dezvoltare, cu celelalte țări ale lumiL 

Activitatea desfășurata de condu
cerea partidului și statului nostru, 
Snal de . tovarășul Nicolae 

jescu, contactele cu conducerile 
șl .reprezentanții .altor țări, vizitele 
în diferite state, nu creat climatul 
politic- prielnic dezvoltării continue 
a.relațfllor 'noastre economice exter
ne. Aș sublinta. In acest sens, vizita 
înlr-o scrie de țări d|n A,frica, care 
a* deschis perspective largi de colabo
rate pe multiple planuri intre Româ
nia și țările’reapecllve. Esîe de "da
toria noastră să aplicăm întocmai 
programul aprobat de Comitetul Exă- 
cțttlv, bentrti’ a, tradțtce Jat.'v!ațfi 
acordurile. .încheiate cu aceiie țfiri.

Tovarăși,
Noi, cel care ne desfășurăm mun- 

eâiln .domeniul comerțului exterior, 
sintem conștlențl că Jn activitatea 
noastră — așa cum s-a arătat pe bună 
dreptate In raportul prezentat, de 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu — per
sistă încă o serie.de neajunsuri, caro 
impietează asupra valorificării cores
punzătoare in activitatea de comerț 
exterior a potențialului Industrial șl 
științific ai țârii noastre

' După cum, cunoașteți, ln anul 1971 
nu- M-,atn, Indepll nit..Integral sarclnile 
de plan la export,' ceea ce a In
fluențai negativ atit, balanța co- 
merclalâ, cit șl cea de plăți. De a- 
cee4, o sarcină centrata, de maximă 
responsabilitate, care stă fa fața 
noastră, a ministerelor economice, 
a (centralelor șl întreprinderilor, este 
realizarea exemplara a planului, de 
export fa -acysț an șl în anii- urmă
tori’ al cincinalului. .

Recent, Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a aprobat, planul de stat 
pe anul 1073. La expiri se prevăd 
creșteri mai accentuate pentru con
strucția de mașini (circa 23‘-’,). in
dustria chimică, (pe-sle 22>/ri șl Indus
tria ușoară <23»/®>. Consider, tovarâșl, 
că, deși mari, sarcinile de export 
sfat pe deplin: realiste. Dispunem de 
capacități de producție moderne; .de 
un-însemnat potențial uman 'șl știin
țific, de un cadru organizatoric 
adecvat,» care, ne permite sĂ valorifi
căm fa condiții de eficiență,, sporita 
produsele ln export. •

Ampla acțiune inițiată de masele 
de oameni al muncii In cinstea Con
ferinței Naționale’a" partidului de a 
realiza’ cincinalul înainte de termen 
—; accelerlnd dezvoltarea . multilate
rală a țării — va.crea,posibilități

, măsurilor
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Stimați tovarăși,
■ Raportul' prezentat de ‘ secretarul 

general ’ al partidului, ’ tovarășul 
Nicolae , Ceaușescu,, și Conferința 
Națională, In ansamblul său, ®e 
înscriu, prin evaluările teoretice, 
principiale asupra, evoluției noastre 
actuale și de perspectivă și prin pro
gramul de dezs'oltare economico- 
scclală 'a patriei po care fi trasează, 
ca un moment remarcabil, de Insem- 
nâtato Intr-adevăr istorică pentru 
mersul înainte al societății noastre.

Slnt motive fundamentale pentru 
care șlntem cu totul de : acord , cu 
documentele prezentate conferinței 
și imî • exprim convingerea că sub 
conducerea iMtrtldului, a secreta
rului-său general, tovarășul Nicolae 
Cenușescu. toate glndurUe și proiec
tele de azi vor deveni realitate, spre 
binele -nostru, al tuturor.

Tineretul, sensibil In perspectivele 
deoseblțp ce se deschid dczvollftrll o- 
conomfce și sociale a țârii, se inte
grează activ’ fn -„puternica mișcare 
de’ valorificare mai deplină a resur
selor materiale și umane de Care 
dispune societatea noastră, atirmin- 
du-se. prin fapte de rnuncâ [ic toate 
fronturile construcției "socialiste, ln- 
cadrlndu-se in marea- Întrecere caro 
a cuprins întregul nostru popor in 
întlmplnnren Conferinței Naționale a 
partidului, organizațiile U.T.C. au 
declanșat numeroase Inițiative in 
vederea antrenării tinerelului la rea
lizarea planului cincinal Înainte do 
termen, a traducerii.In viață a sar- 
dnlior trasate do secretarul general 
al partidului pentru ridicarea cali
tativă n Întregii nctivltațl economice. 
O marc extindere .a cunoscut In a- 
ceaxta vară mișcarea brigăzilor de 
muncă patriotică care cuprind paste 
400 000 de elevi și sludenți. .Se vă
dește astfel deplinn comunitate do 
glnd-șl faptă care există intre toate 
generațiile României socialiste in 
iupta pentru ’Înfăptuirea politicii 
partidului comunist, capacitatea ti
neretului de a se racorda le marile 
probleme ale societății noastre, de 
a-și aduce contribuția la continua 
propășire a acesteia.

Tlhâra generație vede In progra
mul prezentat conferinței de to
varășul Nicolae Cenușescu imaginea 
posibilităților deosebite ce 1 se creea
ză, precum șl a marilor răspunderi 
ce-1 revin In asigurarea evoluției 
țării spre treptele Înalte tde civili
zației socialiste. Noile cerințe ce se 
pun In fața noastră implică. Incon
testabil, o angajare multilaterală, mal 
puternică a tinerelului în realizarea, 
Împreună eu întregul popor, â pro
gramului -făuririi societății soclniiste 
multilateral dezvoltate.’ Cel mal fertil 
teren de manifestare a Uniunii Tine
retului Comunist constă tocmnl ln a- 
sigurarea participării entuziaste și 
responsabile a lin’eretuîul la accele
rarea progresului economic și social 
al paq-ieL, Din aceasta perspectivă 
vom acționa, pe baza hol&rlrilor con-

IAN ȘTEFANESCU 
feriri',ei? cu‘mal multă perseverență 
ta vederea pregătirii șl educării noi
lor generații, pentru a dezvolta in 
rindul tineretului conștiința că viito
rul luminos ăl României, pentru care 
luptă partidul nostru comunist, se 
făurește Inceplnd de acum,- prin efor
turile și munca plină de dăruire a 
fiecăruia. Noi socotim ca o Înalta 
rinsio faptul că normele și criteriile 
do bază ale eticii șl echității socia
liste și, in general, programul de 
educare socialistă a maselor, care vn 
fi fâră îndoială Însușii de Conferin
ța Naționalii, se adresează ta primul 
rind celor tineri. Aceasta reprezintă 
o nouă' dovadft a rolului conferit do 
partid tineretului in ansamblul socie
tății noastre șl o consacrare a ade
vărului că perspectiva țării — comu
nismul. vizează ta primul rind tlnăra 
generație. Este necesar, prin urmare, 
să ne mobilizăm toate forțele pentru 
intensificarea educației prin muncă 
și pentru muncă a tineretului și dez
voltarea răspunderii sale față de în
făptuirea sarcinilor economice și În
tărirea avuției obștești; pentru abor
darea matură a problemelor pregă
tirii profesionale, ale formării pentru 
muncă și viață, pentru respectarea 
fermă a principiilor' șl normelor de 
viață comuniste. Șl, aeeajita cu alte 
mai mult cu cit In rindul unor tineri 
continuă, precum se știe, să se ma
nifeste tendința de delăsare. In mun
că, de desconsiderare a norme
lor de conviețuire socialistă, a 
răspunderilor cetățenești. Este o 
reali lațe că slnt Încă tineri care nu 
muncesc, care duc o viață parazi
tară, do multe ori sub privirea în
găduitoare a părinților, a organiza
țiilor noastre. Do aceea, apreciem in 
mod deosebit oportunitatea măsurii 
ca Inceplnd do la 16 ani fiecare tl- 
nflr, care nu urmează cursurile’unei 
școîl, să fie încadrat intr-o muncă 
utilă șocietații.

‘Iri’ continuare, vorbitorul a spus : 
Subliniind hotărirea noastră do a 
munci pentru a traduce ta viață sar
cinile puse de partid in fața U.T.C., 
consider, toiodatâ, că este necesar 
șâ ridic in fața conferinței și unele 
problemo privind pregfttlren pen
tru muncă și viață a tineretului. în 
acest sens, o importanță primordială 
are aplicarea grabnică o tadîențiilor 
tovarășului Nicolae Cenușescu cu 
privire la Întărirea, legăturii învfiță- 
mlnțulul cu cerințele reale a!-e eco
nomiei, ale vieții socialo șl, mal a- ■ 
Ies, . Indicația privind organizarea 
prore™lui de Invățămțnl, astfel in
cit ta terminarea fiecărei .etape U- 
nârtil să capete asemenea cu
noștințe Incit să se poată Integra 
într-o activitate practică, utilă so
cietății. Se impune, intr-adevăr, re
ducerea ponderii liceelor de cultură 
generală, care nu asigură absolven
ților cunoștințele 5! deprinderile ne
cesare pentru încadrarea îor Ln sfe
ra producției materiale. Numărul e- 
xagerat de absolvenți a! acestor licee 
și deficiențele sistemului de Invăță- 
mint stat evidențiate de altfel șl de 
examenul de admitere în invățâmta- 
lul superior. Spre exemplu. în acest 
an, la invățfiminlui universitar, nu
mărul condldațllor a fost în medie 
do 8 pe un loc, in timp ce în invă- 
țămlniul tehnic ți economic de nu
mai 2 pe un loc. Din cauza unei spe
cializări Înguste șl a unei diversifi
cări prea mari a meseriilor, o parte 
dta tinerii! absolvenți al invătamln- 
tulul profesional șl liceal de specia
litate Inilmplrta dlfîcultațl in reali
zarea sarcinilor ce le revin, sa a- 
daptează ju greu unor meserii în
rudite, ceea ce Influențează negativ 
asupra stabilității tinerilor In produc
ție. Aceste neajunsuri stat șl mai e- 
vidente la Încadrarea tinerelor fele, 
orientate insuficient ‘spre meseriile șl 
locurile de muncă unde pot da cel 
mai bim randament Problema ml se 
pare cu atit mal serioasa cu cit in 
ultimii doî ani număra] absolvente
lor liceelor de specialitate și de cul
tură generală este cu pesta 30 la sută

Jia
mal mare decit cel ral băieților. ,D« 
asemenea, ml se pare că este’ nece
sar eă se treacă la luarea unor mă
suri concrete pentru: pregătirea ti
nerelului de ta sate fn rpeseriile car« 

s® se conturează de acum ca activități, 
de mare importanță pentru coope
rativele agricole de producție.

Avlnd sarcina de a lucra In con
ducerea Uniunii studenților, perrai- 
tețl-ml să mă refer In continuare șl 
la cltova aspecte ale activității des- 
fâșurata in rindul tineretului uni
versitari Măsurile aprobate de Co
mitelui Executiv al C.C. al partidului 
în septembrie anul trecut, privind Im-’ 
teutatățlrea întregului proces Insane-- 
tiv-eduentiv, au fost primite cu de
plină adeziune dțs către ’sludenți; ears 
au văzut și văd, fn ele'o nouă dovadă 
n preocupării conducerii partidului,1 
personal a tovarășului Nlcolaa 
Ceaușescu, pentru crearea celor mai 
bune condiții de pregătire n lor pen
tru muncă șl viață. In acest cadru și 
In spiritul programului Ideologic al 
partidului; organizațiile noastre, iii 
conlucrare strlnsă cu cadrele didac
tice șl organele' do Invfițâmlnt, și-au 
Intensificat munca educativă, aduclnd 
o contribuție sporită la formarea stu
denților ta spiritul muncii, al răspun
derii majore ce le revin față de 
societate. Rezultatele obținute de slu
denți la recenta'sesiune de examene 
siht cele mal bune-din uilimli 10 ani. 
In desfășurarea practicii productlg'X.z 
ce resimte o angajare mâl respoiria'-» 
bilăla studenților ; pentru prima dalii, 
aproape 3 COT de sludenți îșl deâffi-„ 
șoară practica pe lingă-corni tetele ju
dețene ale U.T;C., In" taberele-de pio
nieri sau in asociațiile sportive de La 
sate.

Toate’acestea nu pot șl nu trebuie, 
desigur, să antreneze sentimente de 
automulțumlre.'Noi' Înțelegem referi
rile din raport, cu privire la învăță- 
mlntul superior, dtept sarcini co so 
cer încorporate cu operativitate In ac
tivitatea organizațiilor. studențești, 
drept îndatoriri de a ne perfecționa 
munca, de a milita cu mal multă fer
mitate împotriva montolltațllar iha- 
poi'ale' care Îșl fac loc In rindul unor 
sludenți, contravenind clicii șl disci
plinei uni veraltare, marelui efori so
da! cu care partidul, Întregul popor 
Înconjoară studențimea, țârii. Se cer, 
de asemenea, soluționate mal opera
tiv șl unele probleme din invâțftmln- 
tui superior, Intre care amintesc re
glementarea legală, clară ■ și unitară 
a practicii ta producție a studenfilor, 
precum șl modul de acordare a bur
selor de (tahre unitățile sodallsle. 
Răspunzind vibrantei chemări adre- 
Bate de secretarul general al parti
dului,, intelectualității, inclusiv celei 
lti formare, studențimea, organiza
țiile noastre vor acționa cu perseve
rență pentru n dezvolta răspunderea 
tuturor studenților față de pregătirea 
profesională și politică, holfirlrea lor 
de a fi prezenți după absolvire, cu 
toată capacitatea, acolo unde o cer 
interesele majore ale sodetațiL

Tovarăși,

Actuaia Conferință Națională a 
partidului reprezintă Încă o dovadă 
elocventa a griji! partidului nostru, 
a tovarășului Nicolae Ceaușcscu, fața 
de tlnărn generație. Și cu acest pri
lej am ascultat cu profundă emoția 
caldele aprcderl ale ’conducerii par
tidului* la adresa tineretului, a mun
cii sale. In numele tinerilor cornii- 
nițll, al Întregului tineret al patriei 
exprimăm sentimentele noastre de 
recunoștință conducerii partidului, lo- 
vnrăfulul Nlcolnc, Cenușescu șl as!-’ 
gurftm Conferința Națională că ttaâra 
generație a țârii, Uniunea Tineretului 
Comunist sini hotarita să-ș! aducă In 
viitor o contribuție toi mai activă, 
tot mal responsabilă la Înfăptuirea 
politicii și programului partidului d» 
dezvoltare muJtll^teralâ a națiunii 
noastră sodalisie.

M. • 'A, /
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Telegrame adresate
Conferinței Naționale a P.C.R.

1 ?

voața internațională

COMITETULUI CENTRAL
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vă rugăm să traiuimtieț! tuturor delegațllor la Conferința Națională 
b Partidului Comunist Român salutul și urările de succes din partea 
Comitetului nostru Central șl a comuniștilor Italieni, precum și asigura
rea profundului interes cu care' noi urmărim dezvoltarea construcției 
socialismului ta republica dunuieavoariră.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A'. PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, care
începe Ia 10 iulie 1072, îmi revine deosebita plăcere să vii transmit, In 
numele Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe șl al meu per
sonal, cele mal bune urări de deplin succes șl rezultate rodnice lucrări
lor conferinței, care vor contribui la progresul poporului român prie
ten, la Întărirea păcii tuturor popoarelor care cred ta libertate, a luptei 
împotriva imperialismului, sionismului și diverselor forme de discrimi
nare rasială.

ROMA

Plenara comună a C. C. și Comisiei 
Centrale de Control ale P. C. Italian

contribuției altor forțe muncitorești, 
socialiste, democratice, laice șl ca
tolice, la înnoirea Bodelățll Italiene 
șl asupra necesității întilnlril și co
laborării între diferitele compo
nente ale mișcării muncitorești și 
ale grupării democratice, respectind 
autonomia fiecăreia dintre ele, arată 
rezoluția. S-n hot&rit ca .10 membri 
al ’conducerii P.SLI.U.P. a fi fie 
cooptați ta Comitetul Central ol 
P.C.I. și trei ta Comisia Centrală 
de Control.

Au fost aleși apoi ea membri al
șl 
șl 
ta 

ouvtu. »uw ,<u , .prl-A.
vlnd cooptările a fost exprimat Jh . 

rea Importanței istorico și politico a unanimitate.

ROMA 21. — Corespondentul Ager- 
SN. Pulcea, transmite : La 20 

s-n Întrunit la Roma plenara 
comună a Comitetului Central șl Co
misiei Centrale de Control ale Parti
dului Comunist Italian, pentru a dis
cuta„rezultatele șl urmările. Congre
sului național al Partidului So
cialist Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.)-.

In încheierea lucrărilor plenarei 
comune a fost adoptată ta unanimi
tate’ o’> ' ‘
mlrea in

rezoluție in legătură cu prl- 
In rindurlle ,P.C.I.' a membri

lor P.S.I.UJPJ care vor cere ■- 
ceasta.

In actualul moment este necesar 
ca P.C.L «ă acționeze pe mai- de
parte potrivit propriei oale platfor
me, rare se bazează pe recunoașto-

Direcțiunii partidului tovarășii 
menico Ceravolo, Dario Valori 
Tulllo Vecchicttl. Dario Valori 
Tulllo VecchletU iu tai alegi 
Biroul Politic al P.C.I. Votul

ta- ■!>

SAYED MAREI
primul secretar al Comitetului Central 

al Uniunii Socialiste Araba

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar pen crai ol Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI

Tovarășilor participamJi la Conferința Naționala,
In numele Partidului Socialist Arab Baas din Liban și în numele 

meu personal vă doresc succes deplin în, fruntea Partidului Comunist 
Român șl, de asemenea, Conferinței Naționale, care urmează sâ adopte 
hoifirfri importante în interesul clasei muncitoare.

Poporul arab urmărește cu profund Interes politica dumneavoastră 
jntamațitsnnlfl, mai eu seamă în problema Orientului Mijlociu. Vă 
transmit calului meu adresat dumneavoaslrfi personal, cîv, și tuturor 
delegațllor la Conferința Națlonalfi.

TrMască lupta clasei muncitoare !
Trăiască eroicul popor român I
Trăiască poporul arab ,n lupta pentru eliberară șl socialism !

Secretar gmeral 
al Partidului Baas din Liban 
Ing. KANSON ASSEM

iZ.

Glign, adjunct al-ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai eon- 
.ducerli unor ministere și Instituții 
centrale, oameni de cultură șl arlă, 
ziariști-

participat $tefan Erau prezonți șefi al unor misiuni 
Marii Adunări diplomatice acreditați La București șl

Recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale a Belgiei
Cu prilejul sărbătorii naționale a

Belgiei, ambasadorul acestei țări ta 
București, Jan Adriaenastsn, a oferit 
vineri o recepție In saloanele amba
sadei.

Ia recepție au
Voitcc, președintele — _ ......... , ,,_____
Naționale, Mircea Mnlița, ministrul alțl membri al corpului diplomatic, 
educației țtatavățămlntulul; Vaslle, ■ ■ (AgerpiMlnl

' ■ '■ ; -/A-; ta-ivbov nl<■ - .... - ■ ■

Ședința Consiliului
de Miniștri al U. R. S. S.

9
MOSCOVA 21 (Agerjjres). — La 

Moscova a avut loc o ședință a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., la 
care a fost examinată situația În
deplinirii planului de stat de dez
voltare a economiei naționale o 
Uniunii Sovietice pa primul semes
tru al anului 1872.

în primul semestru, cu toate difi
cultățile provocate de condițiile cli
materice complexe, au fost obținute 
noi succese In dezvoltarea economi
ei, relevă agenția .T.A.S.S. Au fost 
îndeplinite snraniie la desfacerea 
produselor, lu fabricarea matorltățli 
principalelor categorii de produso in
dustriale, lit transporturile ferovia
re, achizițiile principalelor produse 
animale, precum șl la alțl Indici. In

comparația cu primul someslru el 
anului trecut, volumul producției 
industriale a crescut cu 6,0 la sută., 
Sint înfăptuite cu succes măsuri de 
ridicare n nivelului do trai nl popu
lației.

La ședință au fost date Indicații 
privind fidojiturea măsurilor supli
mentare necesare ds sprijinire mul
tilaterală a colhozurilor șl sovhozu
rilor in slrlngeren recoltei O mare 
atenție a fost ncordatâ problemelor 
legate de accelerarea punerii ta 
funcțiune a capacităților productive, 
crearea rezervelor de combustibili 
pentru perioada de iarnă, precum și 
problemelor ridicării calității pro
ducției.

Comunicatul Serviciului central 
de statistică al R. 0. Germane 
BERLIN 21. — Corespondentul A- 

gerpres, ȘL Deju, transmite : Ser
viciul central, do statistică al R.D. 
Germane n dat nubilei tații comunica
tul privind realizarea planului eco
nomiei naționale în prima jumfitatc 
a anului 1872.

Sarcinile do plan în această pe
rioadă nu fost îndeplinite șl parțial 
cu mult depășite — se menționea
ză In comunicat. Venitul național a 
crescut, față do aceeași perioadă a 
anului 1071, cu 3 ta sulă, .producția 
mărfurilor industriale cu 6 la cutfi;

■4
’ ’■î' ■ -X

iar productivitatea muncii ta indus
trie cu 4,2 la sută. în domeniul a- 
ngriculturii au fost depășite, do ttse- 
monea, prevederile planului,.

Volumul comerțului exterior al 
R.D.G. a sporit cu 13,7 la sută, cel cu 
țările membre ale C.A.ER. înre- 
gfetrind o creștere de 12,4 la suta.

Unele prevederi alo planului — 
nwnjionenzfi ziarul „Ncues Deutsch
land" — nu au fost îndeplinite in
tegral jro seric de întreprinderi produ- 
clnd cu cheltuieli mal moși dec.it cele 
prevăzute.

i ■ ‘ o ' ■i. A.'z,
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TENIS: In „Cupa Davîs“ după prima zi

U. R. S. S.
TBILISI 21 (Agerpres). 

Tbilisi a Ini ■ ■ ■ ■ - ■

• ROMANIA 1-1
I-a' 

Tbilisi-a început Ieri meciul de tenia 
dintre echipele României și UJR.S.S., 
con tind ca finală a zonei europene 
(grupa A) a competiției internațio
nale „Cupa Davis". Citevn mii de 
spectatori au urmărit prlmclo două 
partide de simplu desfășurate pe un 
timp foarte călduros, intr-o ambian
ță de maro interes. Scorul a fost 
„deschis" do gazde, datorită victo
riei obținute de Teimuraz Kakulța 
cu 8—4, 7—3, 8—1, în fața Iul Ion 
Tiriac. A urmat partida Iile Năslase—

V

Aleksandr Melrcvell, conaldcratfi 
„cheia" meciului de tehnicienii pre- 
zenți la Tbilisi. Die Năstase H-a 
prezentat intr-o formă excelentă, 
cîștlgtnd net: 6—4, 6—0, 6—4. Tenls- 
manul român, transmit corespon
denții agențiilor de presă, o demons
trat un joc de mare clasă, stlmind 
admirația amatorilor de sport din 
Tbilisi. Scorul după prima zi este 
egal 1—1.

Astăzi, după-amiază, se ’ dispută 
partida de dublu.

de ciclism
A S-a ediție a Campionatului bal

canic de ciclism a început lari cu 
proba de contracronomctru pa cehi-: 
pe (100 km) desfășurată pe autostra
da București — Pitești. Pe primul loc 
s-a clasat echlțui Iugoslaviei CBllici, 
Valencici, Plețko, Zalcotnlk) crono
metrată cu timpul da 2h 08’38”. For
mația României (V. Teodor, C. Gri- 
gore, T. Puterlty, C. Cirja) s-a al-

luat pa tocul secund eu 2h taW, 
urmată de Bulgaria — (2h IST®”), 
Turcia
121: 22’37").

Campionatele continuă mline. cu 
proba individuală de fond, care, se 
va desfășura pe ruta Brașov — 
Bran — Rucăr — Bran — Poiana 
Brașov.

Bulgaria — (2h 18’02'')'
(2h 107*3") jl Grecia -

•»;XTr'4‘'’.''T’irî'*'Tf '’

Campionatul european 
universitar de fotbal
Iert au avut loc noi meciuri pre

liminare ale campionatului eu
ropean universitar de fotbal Iată 
rezultateleCraiova, : CehoslovHCIu — 
U.R.S.S. -2—1, Universitatea Cra
iova — Luxemburg (meci amical) 
7—2 ; Cluj?:’ Iugoslavia — Bulgaria 
1—0, Spania — Anglia 1—0 ; "
roșii : Belgia ■;— Franța 4—0, Ungtt- 

‘ — Sportul studențesc București
el amical) 1—1 Constanța :

— Malta 11—0, nomânia — 
Oloncln 2—1.

î,7’- ’

În cîteva rînduri
NATATDE. • La bazinul olimpic 

din MOnchen au început campionn-- 
lele do notație nle R.F. a Germaniei, 
în prima zi, Walter. Kusch (in virală 
de 18 an!) a stabilit un nou record 
european ta proba de 2M m bras cu 
timpul de 2,24’.'S/10. o La Tokio, 
lnotătoareu Mnyunti Aokl a sta
bilit un nou record mondial In 
proba de 100 rn fluture cu timpul de 
1'03”0/10. Vechiul . record dWT/lO) 
aparținea americancei Alice Jones. 
CICLISM. — în cea mal lungă eta
pă a Turului. Franței — desfășurata 
ier! pe traseul Belvot — Auxerre 
(297,S00. km) — victoria a revenit 
olandezului Morinns Waglmans, ta 
7 h 38*21”. In clasamentul genera! 
continuă eă conducă belgianul Eddy 
Marckx, urmat la 10’00" de france
zul Raymond Poulldor. Francezul 
Cyrille Guimard — care ocupa lo
cul do! — a abandonat, fiind sufe
rind. . :;.r'k’

Bneu-

v—-

PROGRAMUL I

9,63 Deschiderea emisiunii Telex. 
»,15 Biblioteca pentru top.
9.43 Do vorbă cu gospodinele.
B,m Telee’nclclopedln.

10,4® Stele ale baletului romanesc.
1.1,W Film documentar : „Industria 

poloneză", .
1M3 Emisiune de divertisment : 

„Luna șl - trei bani jumate".
13,193Tn slujba sănătății — emisiu

ne de educație sanitară.
12.15 Telejurnal.
lâ,$3 Deschiderea emisiunii 

după-amlază. Esnlaluna 
limba germană.

18.15 Ritm, tinerețe, dana.
If,M Arta plastică.
19.15 Publicitate.
19,50 1C01 de seri.
18.X3 Telejurnal.
50,1® Teleencldopedla.
.31,IM „Solstiții: de vară....' 

alune muzical distractivă-
H.J13 Telejurnal.
23,45 Seară de romanțe. ,
53.43 Tenis de clmp : U.R.S.S. — 

Romania. Finala grapei A din 
zona europeană a „Cupei 
Davls". Partida de dublu. Re
zumat filmat transmis de ta . 
Tbilisi.

PROGRAMUL II

Ansamblul folcloric al Casei 
Se cultura din Oradea. 
Reportaj bucurcșlean.

17,13 Pagini muzicale 
populnriuv.e din muzica Iul 
Maurice RaveL

B),M Film artistic : r.CIr.d copacii 
erau mari".

NOTA : programul de dimi
neață e susceptibil de modL- 
flcAri.

do mare

15,S3 Agoaîta.
l ÎS,41 Clntece f! jocuri de nuntă
, din Bihor — Interpretate de

C Pescărușul 1 CAPITOL — fJSi 
11; 14,13; lSja; 11,C; »,C.
ra vanran La Tullpe : GRADINA 
CAPITOL — z»ja.
• Puterea șl Adevărul « PATRIA
— SJS); 13; 10^3; 93, DACIA — 
»; 13,S3; 18; 15,rs.
A Dragoste șl ainenzl : VICTORIA
- ®; 1.1,15; 13,30; 1S: îajO; 33,41 
a Lupta continuă ! LUMINA — 9; 
11,13: 13,33; 1S.45; IS, 15; M.fâ.
a Ferma din Arizona : LUCEAFĂ
RUL — 10; 13,M; 17; ÎO,43, BUCU
REȘTI — 0: 1LS0; IS; 19J0, GRA
DINA DOINA — 93.13.
a : CENTRAL — S,K>; 18; ÎS; 
174a; ss.iB.
o, Vedere de pe pod i SCALA — 
9; 11,45: 15; 14; 31, FESTIVAL - 
0; 13; 15; 19: 33,45.
a Ultimul tren din Gun Ilill : 
GRĂDINA FESTIVAL — 32,13.
■ Program de desene animale 
pentru copil — 10, Felix șl Otilia 
11,îl; 15,33; 19 : DOINA.

r îa ■ 
(meci 
R.F.G.

• O afacere t FAVORIT
11,S3; 13,43; 19; 18,15; M,W.
a Program de filme documentare i 
TIMPURI NOI — 9,30—10,15 In con
tinuare.
• Trei din Virginia : FETIOVLAB
— 18,43; U; 13,15: 15,30; 18,13; M,43, 
MELODIA — 8,45; 11,15; 13,45; ÎS; • 
18,32; 81, MODERN — «J®; 11; 
13,33; 16; 18,30; SI, la gradină - 
33,33.
a Jocul de-a 'moartea i EXCEL
SIOR — 9; 11,15; U.M; 10; 18,30; 
10,45, GLORIA — 5; 11,15; IWJ; 
13,43; 10,15; 33,30.
• Explozia albi I FLACARA — 
18,30; U; to. I
a Casa de sub arbori s GRIVITA
— »: 11,15; 13,30; 18; 18.13; M^o,
AURORA — B; 11,13; 13,33; 18,41;
1®, ut grădină — 31.13.
a Moartea vino pe ploaie — 10; 
iz;‘i4; 1«; 18.15, Marile manevre — 
H,Ș3 : CINEMATECA (sala Union).
a legenda : VJTAN — 13.53; 18.
• Această femele s GRADINA VI- 
TAN — M, 15...
n Z0 KO de leghe Sub miri i VOL
GA - C^9: 13,M; 16,13; 18; 75.43. 
MIORIȚA — a; 12; 15: 18; SI, GRĂ
DINA SELECT — 3'7,13.
a Femei ta ofsaid : DUZEȘTI - 
15.B3: .10, la grădină — M,30.
o Mărturisirile unul comisar de 
politie făcute procurorului repu
blicii s DUCEG1 — 15,30; 1», la gra
dină — 33,15, ARTA — 13,30; 18, la 
grădină — 30.30.
A Odiseea generalului Josă t RA
HOVA — 15.53: 18: 59,15.
a Robin Hood : UNIREA — IS; 
18,15, la grădină — MJM, LIRA - 
13,S3; 18, la grfldlnă — 53.13.
• Beata î PROGRESUL - 13J0:
18; 53,15.
a Războiul subteran i PACEA — 
15,45; 18: K.
a Desculț în parc : FLOIIEÂSCA 

!5,M; 10; S3^0.

; e. .« a. .L.a!3 na. j'J

Cronica ziBei
Delegația agricolă din Iran, condusă 

de Hossein Mir-Hevdar, adjunct al 
ministrului agriculturii și resurselor 
naturale, caro a participai la lucrările 
celei de-a doua sesiuni a subcomisiei 
mixte româno-Iran le ne pentru agri
cultură, a părăsit Capitala.

*
Asociația do drept Internațional șl 

relații internaționale (AD.I.R.I.) a 
organizat, vineri, la sediul asociației 
din București, o masă rotundă ta ca
drul căreia cunoscutul Istoric francez 
Jaques de Launnny. secretar general 
al Comisiei Internaționale pentru stu
diul istoriei, a lăcut o succintă pre
zentare a documentelor inedita caro 
au stat la baza Întocmirii lucrării 
proprii „Nicotae Titulescu și Euro
pa" — carte ca urmează să fie pu
blicată ta curlnd In Elveția.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

23, 21 șl 23 iulie. In (ară : Vremea 
va fi ușor instabilă, cu cerul tempo
rar noros. Vor cădea ploi locale sub 
formă de averse, Însoțite do descăr
cări electrice, mai frecvente ta zona 
deluroasă și de munte a țării. Vlnt 
potrivit. Temperatura va Înregistra 
o ușoară scădere In Început, apoi în 
creștere, minimele vor fi între 12 și 
22 grade, iar maximele intre 22 și 
32 grade. în București : Vreme ușor 
Instabilă Cerul vn fi temporar no- 
ros. Vor cădea ploi de scurtă durată 
tn cursul după-anilezeior. Vlnt po
trivit Temperatura ușor variabilă.

• AaUL-aeariL dansăm tn familie ■ 
DRUMUL SĂRII — 15,53: 17.45; S3, 
VIITORUL - 15.30; 18; »JC.
a 13 scaune t CRINGAȘI — 
1333; 10.
• Cinci pentru Infern b MOȘILOR
- 15,30; 13, la grădina — 53,15.
a Vis de dragostei FERENTAEJ
- 15.73; I®.
a Osceola : POPULAR — 15,33; 10; 
13,18.
■ Marea speranța albi ■ TOMIS
- 9; 11,15: 1340; 15; 18,15, la gră
dină — M.M, FLAMURA — S; 11,15: 
13,33; ÎS; 10.13: M.M.
a Esop j COTROCENl — IS; 
13; M.
a Batalionul tnvlzfbQ ■ COSMOS
- 15rf0: 17,45; 30.
a Pentru că se Iubesc i MUNCA
- 1®; 18: M.
a Aventuri ta Marea Neagră ■ 
GlULESTt — 15,33: 10.
a Ctatl se Ivesc zorile î LAROMET
- 15,8); 17,33; lă.Kt

teatre
• Opera Romană : Carmen
iâ.so. _• ,
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
gîaJe'’ (sala Comedia) : Coana 
Chiri ja — 25.
• Teatral „Luda Sftirdza Bu- 
lan tlra" (la A re nele Roma ne) : 
Super estival IS73 — 55,33.
• Teatrul sati-ie-muzlcal ,,C. Tă- 
nasa* (la grădina horns) : Trăs- 
nliul meu drag — M.
« Ansamblul artistic „Ronsodla 
Romană" : Pe plaiurile Mioriței 
- 18,33.

NATIONAL^ A R. P. POLONE
Tovarășului EDWARD GIEREK

Prlm^secretar ol Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președîntela Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA

Ne exprimăm, șl cu acest prilej, convingerea că re
lațiile de prietenie frățească, solidaritate și colaborare 
multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Par
tidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica So
cialistă România șl Republica Poptilară Polonă se vor 
adinei șl dezvolta in continuare, spre binele popoarelor 
român șl polonez, ta interesul un staț ii țărilor soc ialiste 
și mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al 
cauzei soclaltemulul și păcii ta lume.

De ziua sărbătorii naționale, vă urăm dumneavoastră, 
poporului frate polonez noi succese în actiritetea eon- 
sacrată înfloririi Poloniei soriolljste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

d
Dragi tovarăși.
Cu prilejul ceJd de-a XXVIII-a aniversări a Zilei 

Renașterii Poloniei, ta numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat șl 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român șl ol nostru personal, vă trans
mitem dunmeavoasfră șl tuturor oamenilor muncii din 
Republica Populară Polonă un cald salut tovfirfișesc 
și cele mal cordiale felicitări.

Poporul român urmărește cm sentimente de simpatie 
șl prețuire activitatea creatoare desfășurată de poporul 
polonez, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, succesele obținute ta dezvoltarea economiei, 
științei Și cuîturiJ, ta ridicarea nivelului de trai.

i

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

. Poporul prieten polonez sărbătorește astăzi ani
versarea unul eveniment de răscruce al istorici sale — 
28 de ani de la eliberarea țării sale de sub jugul fas
cist ți crearea Poloniei populare.

Această aniversare evocă, an de an, încercările oiJt 
de grele, prin care a trecut Polonia ta timpul ocupa
ției naziste, eroismul șl Înaltul spirit de nacrlfidu 
vădite de poporul polonez, avind in primejo r! nd uri 
pe comuniști, ta lupta plină de sacrificii pentru înfrin- 
gerea lasdsmuluL Umăr la umăr cu ostașii glorioa
sei Armnie Sovietice, care au purtat principala povară 
a războiului, armata poloneză renfiaculă a luptat cu 
dlrzonlc pentru libertalea și independența' patriei tale.

în anii care au trecut de ia eliberare, poporul jm- 
lonez, sub conducerea P.M.UJ?„ a desfășurat vaste 
eforturi care au dus in scurtă vreme la vindecarea 
rănilor grave ale războiului,’ la transformarea Poloniei 
intr-un stat socialist, cu o economie dinamică, cu o 
știință și cultură In plină înflorire. Sint cunoscute re- 
marcabilele realizări obținute de poporul polonez în 
dezvoltarea, unor ramuri industriale de bază — extrac
ția cărtrundui, metalurgia, construcțiile de" mașini, 
industria navală ele. — ta modernizarea unor sectoare 
tot mul largi ale economic! naționale, in amplificarea 
continuă a rețelei de tovățâmint, in întreaga activitate 
constructivă ce o desfășoară.

Poporul român privește cu profundă simpatie munca 
rodnlcfi a poporului polonez, succesele sale în toate 
domeniile construcției socialiste. în țara noastră este 
urmărită cu viu interes activitatea desfășurată de

Poporul român privește 
rodnică a poporului polc

urmărită cu viu interes actlviiatcâ

Partidul Muncitoresc Unit Polonei pentru rezol
varea problemelor complexe ale edificării noii 
societăți, pentru dezvoltarea economiei, științei șl cul- 
turil, creșterea bunăstării poporului, pentru adinclrei 
continuă a democrației godalirte — activitate care a 
cunoscut un puternic avtai în . perioada cîe după cel 
de-al VI-lea Congres al P.M.U.P.

Intre poporal român șl poporul polonez există relații • 
de prietenie cu bogate tradiții, făurite In lupta dusă 
de-a lungul vremurilor pentru libertate șl independeh- ’ 
19 națională, împotriva Imperialismului șl fasdraiulul; 
a exploatării și asupririi. în a nil socialismului, aceste 
relații, bazate pe principiile marxlam-Jsnlnismului ,jif- 
inlamațlonalfemului jjroletar, au căpătat un conținut 
superior, cunoscind o amplă' dezvoltare pe cele mol 
diverse planuri — politic, economie, tehnico-științlflc, 
cultural. Un aport esențial Ia întărirea legăturilor fră- 7 
(ești româno-polone 11 constituie relațiile de colaborare ’! 
și solictariiate dintre P.C.R. și P.M.U.P. Noul Tratat de ■ 
prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-pckon, , 
semnat ta 1670. constituie un cadru propice pentru lăr
girea și amplificarea continuă a raporturilor reciproc®,' • 
spre binele ambelor popoare,’ta interesul unității ță
rilor social Lsle, al cauzai generale'a socialismului, păcii j 
și progresului ta lume. ’ .

Cu prilejul marii sărbători a R. P. Polone, poporul 
român transmite, din toată inima, poporului polonez 
un cald salut frățesc și 11 urează noi și cit mal mari 
succese in activitatea creatoare pentru înflorirea sd 
propășirea continuă a patriei sale.

Telegrame
Președintele Marii Adunări Națio-

lip 
1! J 

l.r'lfejifelicin. 
a 28-a fi

lei Renașterii Poloniei.
*

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Românie, Corncllu 
Mănescu, a adresat o telegramă do 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Polone, Ștefan Olszow- 
skl, cu ocazia calci de-a 28-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei.'

*
Cu prilejul celei dc-a 23-a aniver

sări a Renașterii Poloniei, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tinerelului Comu
nist, Consiliul Național al Femeilor, 
Consiliul Național pentru Apărarea 
Păcii, Uniunea ziariștilor șl alte in
stituții centrale șl organizații obștești 
au trimis teiegrame de felicitare or
ganizațiilor similare din R. P. Po
lonă. (Agerpres)

Festivitățile
nale a Republicii Social ates?”' 

law Gucwa, o tc
tare cu prilejul 
nlversărl a Zilei ’

die - RepublicaPopdarăPolonă
»0S.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — în 
întreaga țară au loc, Intr-o atmos- ’ 
feră entuziasta, adunări festive, șl 
tatilniri pentru marcarea sărbătorii 
naționale a Poloniei. Stat obținute 
succese Importante în producție, 
fiind data in exploatare Înainte de 
lennen Importanta capacități de ............ _____ _
prodncțlc și obiective economice, In- lorii Poloniei populare”, unui nu- 
dustrlale, culturale șl sociale. e_

La Consiliul do Miniștri a avuț 
Ioc, in prezența conducătorilor de 
partid șl da stat,Tn frunte cu Edward 
Glerek, Henryk Jablonski șl Piotr 
Jarrmewlcz, solemnitatea înmlnfirll 
unui număr de IfM de persoane b 
premiilor do stat Individuale ți co
lective pa .1972, în domeniul științei, 
tehnidi și, culturii, pentru merite 
deosebite ta activitatea creatoare

pusă In slujba înfloririi șl propășiri 
întregii țări, o dezvoltării culturii na
ționale șl a glndlril științifice șl teh
nice. ’’J;

Vineri au fost Inmtaata, la Con- 
siltul de Stat, Înalte distincții ■ de 
stat, printre care ordinul „Construct. « 

meras grup de fruntași ta diverse 
domenii de activitate. In aceeași ri, 
conducătorii de partid șl de stat p2 
loneri s-au întllnlt cu membrii 'cori 
pulul diplomatic.

Seara, pe scena sălii Congresului 
din Palatul culturii și științei 
Varșovia & avut loc un concert 
Uv, ta prezența reprezentanților 
ducerii superioare de partid șl 
stat.

Șantiere ale economiei

lat do Congresul al. VI-lea 
al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

Urmind cu Însuflețire 
chemarea Secretariatului 
C.C. al P.M.U.P. și Prezi
diului guvernului, — lan
sată la Începutul acestui 
an — do n realiza In 1872 
o producție suplimentară 
tn valoare de 20 miliarde 

de colec- 
— ....—„ au raportai 

că sl-au Îndeplinit de

Urmind o tradiție de 
mult statornicită, presa
poloneză a' publicat ta zi
lele din preajma morii
sărbători naționale nume
roase vești de pe fronturi
le construcției socialiste. 
Eio anunță Înfăptuiri pres
tigioase ta cele mai va
riate domenii de activitate 
~ rezultate ale eforturilor ...... .. ..........
a milioane de oameni, ti- de zioți, un șir’ 
neri șl vlrsmld, rare Iu- tlve de muncă aineri șl ț ___ ___ ...
creozâ cu abnegație ta fa
brici, pe șantiere sau pe 
ogoare, In .instituții sau In 
laboratoare.

Un tablou global al ulti
melor realizări li oferă 
datele statistice referitoare 
La îndeplinirea planului ta 
primul semestru ni anului. 
Tu acest, răstimp,- produc- 
țta industrială a crescut ra „ 
12,3 La sută, iar veniturile ț „,„VU8„
oamenilor muncii au spo- perioadă b anului. Fabrica
rit cu 13 la suțâ. Mctalur- „cbelm 2-, de pildă, rare

1 econo- furnizează anual jcvuuuiiuei
suPllmon- naționale 100 000 tone do

Snp . fr9rm lift trtrî.®1-'

nul stabilit. Iată dteva e- 
xemple dintre cele mai re
cente. De pe șantierul ba
zinului cuprifer Lublnsko 
— Glogowskle se anunță 
realizarea cu 0 luni mai 
devreme a primei etape de 
construcție a urinei prelu
crătoare de ■ eupru de la 
Cdogow ; tot cu 8 luni Îna
inte de termen a fost con
struită mine Lubin, din a- 
ceoașl regiune. Colectivul 
întreprinderii ds construc-

CORESPONDENȚA DIN VARȘOVIA

mul cu" cars Stat îndepli
nite sarcinile acestui sec
tor. Datorită acestor efor
turi, rețeaua energetică a 
Poloniei se va Îmbogăți în 
cursul acestui an cu noi o- 
blective tasumind 1.433 
MW.

Pe harta i economică a 
Poloniei au mal apărut în 
1972, îndeosebi în raioanele 
dezvoltate din punct de 
vedere agricol, 239 con- 
atrucțll ale unor unități d« 
producție din domeniul a- 
groalimenlar. Preocuparea 
pentru dezvoltarea mai ' 
rapidă a acestui sector 
se reflectă în faptul că in- ■ 
vestlțUle respective pentru 
anul In curs sint cu SS Ia 
sulă superioare celor din 
1971. ...

ții industriala „Dzwlgar", în efortul 
din Varșovia, s-a angajat porului j ‘ .___ _
să reducă substanțial ier- dirzvoltarea șl moderniza- 
menul de dara in exploa- rea ' c—. - - ■ ■ *-

......................  "j’jun rol■ deosebit 
important revine generației 
tinere,' știut fiind câ drea 
(K) la sută din întreaga 5 

. jM»pulațle. este formată din 'i, 
.„unchi plnâ Ia 30 deVânt - 
Ca atare, conducerea de nârfM oi An «taf [-

general nl po- 
ixilonez pentru

menul de dara in exploa- rea continuă a economiei *?
tare a cel puțin jumătate țărfi, "" "'i Jss. -■
din obiectivele ce le nre in împo 
plan. Șantierul fabricii de 
autoturisme de" In Bielâko 
Blain a încheiat ta numai . . 
12 luni, cu mult Înaintea oomi 
termenului prevăzut, con- __—,     „„
strulrea secțiilor de sudu-, partid și de slot a-Poloniei‘5, 
ră, vopsitorie șl montaj. Pe acordă o nuire a’.ențlo in-.^ 
porțiunea de cale fețatA’ strutrii și ridicării califică- -»• 
Wroclaw-Olesnlcn, - ferovla- rll cadrelor tinere ta cele * 
rti nu început cu 4< luni și rnnl variate domenii ale e-2 
jumătate’mal devreme ve- -
rifloarea finală a tracțiunii 
electrice. ’

O activitate susținută, cu 
-- --------- - Congresului rezultate tot moi’ bune, 
P.M.U.P. au evidențiat cu -....—
tărie necesitatea Imbimfi- '

' lăți rit activității, ta dome- . nergetlce. Constructorii
a. ,llu! construcțiilor capitole, .centralei olcctrice de.la

ra" Bi reducerii ..duratei do Oslrolckn lucrează In occs-dto, precum și. alte pro- regizare n acestora, al dăduse. . .
Sint realizări 1 care înfă

țișează in mod sugestivȚn- ■ 
paritățile : creatoare ale 
clașcȚ muncitoare, ale în
tregului popor polonez, 
SJat cu eaturinsm M în 

liUnlrea sarcinilor ■ de 
mare lusemnâțate puUtlca, 
economică șl’ socțniă con
cretizate In programul de 
perspectivă (1971—1975) a!

rit cu 13 ia sută. Metaiur- 
glștii au furnizat 
miei naționale, si 
tar, ■ 02 OTO tone coca, a- 
proapc 100,000. tone de oțel 
și tot atltea laminata. Ra
mura construcțiilor navale 
i ’
depășire a planului de pro
ducție in valoare de GOT 
milioane de zioți. Mari de
pășiri de plan au fost in-

pa acum angajamentele 
luate pentru întreaga 
. I. ’’
„Cbelm 2“, de pildă, care 

iub! economiei 
- ■. ’

ciment, țl'-n onorat obliga
ția asumată .de a produce 
suplimentar 15 000 tono ci
ment De asemenea, B-ar

a Încheiat semeșirul.cu o. plI1CQ du numele- multor 
altor -.întreprinderi. Este, 
semnlficiiliv câ valoarea 
producției suplimentaro, 

. - , , — .----  - realizate in cadrai ncțlunli
regislrale și ta domeniul de mUJahdc", so dfren-
energatlcli (300 milioane 7jl. In primul semestru, al
kWh), ta industriile ,chi- anului, la lO.ă. millat-de 

zioți. .. .
Așa cum e cunoscut, do-

mică, constructoare de
mașini etc. Sectorului co- ,.U1L1 ,
merctal i-au . fost livrate curnentale 
produse liisumind 20 mî- ------- >
llarde de zloțl,’ piața inter
nă primind peste pian a- 
proape 1 OflO de nutolurls-

tărie necesitatea Imbuhă-

ui prevăzut, cdn- 
sccțillor ele sudu-

conomiel, științei șl tehni- ta 
cil..în acest context, este ț" 
semnificativ faptul ca mllTț 
de. tineri > — fruntași în â 
muncă șt ta învățătură «

clesfftțoară muncitorii de"pe și-au dat lntllnlrc pentru 
șantierele’ obiectivelor e- Ș iulie, ziila sârbă terii na- -g

Jlonale,. in orașul Lodz, în 
cadrai .unei largi numita- 

----------- ------------------------ țări de atașament fațâ de *4 
te zlle cd‘sroF . pcinfrvd 0 Părlidul Mttarito-esp . :UhIt'< 

.rll-la timp In exploatare nilgura darqâ în. exploata- Polosiez, de reafirmare a^..
* " capacități’de jiro-j re, pină In sflrșllul .nnuțul, voinței de n-șl dedica toate

itlrlle -ca sosesc de a.celor trei .turbine de cile forțele pentru înfăptuirea

arata cfț actele.,, prevede ;cȘ ’copte 
ie lilfăptulcsc Vcu i ’.țzlețlce șl. Rybnlk, 

succes. Chiar In urmă cu. pe-kft furnizeze ctirent hi. .rlrea ca. sub condu-”
cHeț-n zile, 8-a anunțat in- ultima - pane a anului, te <’ r-rea’ P M Ij P rÂ «a

J™:™; inMnle' pe ea-
i‘ta- coBșlrucției.. socialise ’
Wi- ■-- calea’, progresului șl • în- ’ 
prin- florini continue a patriei 

salo.' ' ’ • ' .

I. DUMITRAȘCU

... .. 4 .... ----------... do reafirmare a-.1
a-noilor capacități de pro-. re^pină la. sflrțlttil .anuțul, voinței de a-și dedica toate
ducțle. Știrlle'-CQ sosesc de a,celor trei .turbine de dte tortele pentru lnfăpiuirea
pe șantierele Poloniei sor . 2OT MW.-Da'.aientojjea, se , politicii partidului. 2
clnllsio arata c.\ actele, prevede că centralele.; Ro- întregiți-, popor polo- 
snrdni se înfăptuiesc eu zlenlee și. Rybnfit,, vor tace-, nez .iți ’, vadiște liolfi-
aucces. Chiar In urmă cu pe fcft furnizeze ctirent in .rlrea i„. „ta
cllevu' zile, 8-a anunțat în- ultima ■ pane a anului. In ' cerea P M l-P
strucțic b uzinei de azot 1________
de lă Wloclawek 4-”Jmpor- 'șî.-, Pcfebân'. Înaintează 

obiectiv ol chi- . tr-un ritm viu.' Știrile :
nviei poloneze. O nu- te-do la Uniunea- intrepr dezsoiiarii econpnLCl naT nVț de importante - lu-<-. derilor de construcții; 

portale, cuitaril și relații- ’crări ,/ ' ’ a

icier Doina Odra' JPatnow 2
Iaht obiectiv 
miel poloneze.

importante - .rșw. deMIor’ Tie construcție a
- . stntr înfăptuite / centralelor electrice ?! - in

ter șueta le socialiste, adop- cu mult Înainte de terme- duslrlale atestă dinamis

te dn ia UnJurieir tain

■ ■r 6 .■ Vi . • Â-OJ’
. . „ „..... . ...'.. c'
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ziarele sovietice apăruio' vlnț-rl . 

continuă să publice relatări cu pri
vire ln desfășurarea luerăriloi- Con
ferințe! Naționale a P.CJl. Ziaru! 
„I’RAVDA», organ ol C,C. 'al 
P.C.U.S.; rclalenzO" intr-o efireis- 
pondențA din' București ■ ’că "ș 
doua zi a dezbaterilor a’fost ctmra- 
crată examinării raportului prezen
tat do tovarășul Nlcolae .Cesujcsțu, 
rr.anțlonir.d că s® dlștulă, in primul

: fiind, căllo do sporire a eflcteațel e-’ 
ccnomlei; problemele esențiale nit’ 
oânstrucției «oclalUle, perfect!oitaA’a 
t. 'K . T-SiT^—13---
Vorbltorll, conducători al unor mari 
intreprinderi. activiști dc particL <fc-

gub :idul.„!.5rg-;.ren componenței C.C. Al A
— faoîărirea Conferinței Naționale a *rtL.szn-ni« 
P.CJl.". In-știre R0 subjinlăză că in 
cadrul dezbaterilor pe marginea rn- 
riortulul prezentat dc towirfiful 
Croușescu. cea rițni mare atenție a 
fost acordată problemelor dezvoltă
rii economica șl'sociale a țării tn ur
mătorii ani,- șl, In primul riiid. reali
zării '.planului '-cincinal in-patru ani 
șl Jumătate. ,

-i'.

DANEMARCA
Continuing râ nrezlnie. Intr-un ’<rc 

centrai al țisginll consacrate proble-

:-:!f‘ lor u'ter.iia principală proble- 
maio? 'orfmoir.țțe, acordlnd. in ace
lași timp, sprijin deplin pniltlcil 
.partidului ;-.șî ‘‘ pozițiilor " expusw 
în. raportul tovarășului Nlcolae 
Ccnușeșcu; ĂDronțle toate interven
țiile din 20 Iulie — scrie Tanlug - 

. mi ptiji i îs centru neceșitatea intcitel- 
I.’cftrti îiroducției și n ■ "lntrpdiicertț 
metodelor modeme de. desfășurare a 
aclivltațil economice, m-așa fel „in
cit eă sa.poaiă traducă' In viață ldeea 
indapltu!r:l. țilnr.uliii dndr.&l _ înainte 
de. termen. ■ ;

ccnomlei;- problemele - esențiale ale? . 9 Qlftn'lb'dcoșebliĂ/aeordă dezba- 
cânsirucțlei' «ocialUte, perfecțlonnA-a; terilor l.onferfnței Naționale .a I,C.d.
conducerii plni-.ltirate societății.- Șl rinrem rețm dîrane din R.S ț. lu-
Vorbltoril. conducători nl unor mari goslavls. Ziarul ..O^LOROilJLNJo. , inO-î-niJona!..
iptreprinderi. activiști dc par&L oh- cmc «Pare ln capitala luriabjci! Șv- h^'â-por • Cenb^nte' -T
meni de știință, economiști, -repr.- • ctaihte Bosnia. $J Ilerț^oyina. pu- pen * ̂  uvii OG mi k»zentanll ai organizațiilor obștești, biică știri Sl un eomemâr u Ir.țltu- J
scrie „Prnvda", M-uu referit Ia nriswi- • •’-l ..Umf< rii‘;ii comunișlllov • ro
le in vederea accelerării’dezvoltării m in!'. 1:: care ta: ta:p..n.ază aecent’.il
economiei naționale a Tlomânlel - 
creșterea mal rapidă a productivității* 
muncii, asigurarea folosirii rapaci
tăți) totale a mașinilor ?: utilajului,- W . .. flt •' s 5 . — .. I l * JȘtft t " n.U. —» 1 I • • A
tinderea ''specializării șl cooperării 
otc. în euvin'.ărlle delegaților — 
diata cotidianul sovietic - se stib- 
liniuzll. Îndeosebi, faptul că 
șin succesului pe ealen către .acest 
nou avlr.t o consliiulc participarea 
activă a tuturor oamenilor muncii Ia 
rezolvarea sarcinilor economiei na
ționale.

Asie
pietarl ;n Informațiile publicate ar.-
ivriot;.’" 
tovarășul 
fel. ,„SEI

"i;

i a 
. ,,M FOLK",
organul C,C. al P.C. din Danemarca, 
a‘publicat ylijjrl- cea de-a train c<>- 
rdapondeiiță semnală dc Kjrid 
Ocșlerllrig trimisul său special. 
Intitulată : pCenuțcscu : Țările șo- 
clallște . trebuie ,'sîi fie un exemplu",’ 
carespoiidpnțn pune in evidență ma
rele. Interes Intariiațtonal al ideilor 
cuprinse in raportul secretarului ge-

îr.tr-o relatare IhillvJiilfi „Confe
rința Națională a Partidului Comu- 
nlst .Român : uii nou linuuls pro
gramului Dartțduluf",. ziarul nigerian 
,.LA REPURI.JQCE", care apare la 
Oran. consemnează că. dezbaterile au 
fost deschise prlritr-un amplu raport 
prozența! de secretarul general al 
partidului. Nlcolae Cenușescți. Coti
dianul, se referă în continuare Ia 
importanța ocesnib ■ eveniment • , ,dln 
vlâțâ României arătlnd că actuala' 
conferință este chemată să' preci
zeze. să pună in punct ?! Ră corec
teze. In funcție tie evoluția situației, 
șird;.,'ta stabliito-anterior șl să .dea 
un noii Impuls aplicării hotărirllor 
luate.

•LwtaKlf "i

i

v

*

%
ț apredntâ premierul Suediei
l
1 MOSCOVA 21 (Agcrprea). — 
l Intr-un lntșn'iu" acordat cpres-
1 . nondenlulul T.A.&S.. 'la- Siițch- 
) holm, primul ministru al,. Sue- 
î dlel. Olof Palme, a apreciat f
1 drept foarte bune prrspecllvcle J 
> convorirll unei îniHnlri riinlilla- I 
:V<' ------------- --

pus de conferință- pe creșterea 
eficienței în” producție șl Udă- 
inranif. i>?a.iunp.urtsor din ' nteM-

.upr u ......J....... dluaul-ecoiuindc. «Comentatorul u-,
Imta-nătaVrea-ralIlălli proniei ex» P.^ tete-L«âțl6nri‘:ni'’klă^

te.deawb!.' n dernonstrat na Înalt. hT-u ’"'"'
grad de acllriîate. căutlnd câl de cu- n^ra. a. t ,t ,k.

finlnV ««ii ch»ză- laborawt cu toate țSrile, pfe bazri Citind pe liuw din capitolele
roien-'Wro nrosî principiilor cunoscute: ale. e_galitațll raporsuiui cohsacFate relațiilor ta-
riiulc partldparra drepturi ?! neam&doetoul in tee- ............................
atomilor muncii Ia Nurlie Interne nJe ailor state. Pre-

ternațjonale. autorul corespondenței 
subliniază că prestigiul-României in 
lumea contemporană se datoreșie 
principiilor juste pe care P.C.ll. Ie

vederile sporite in economie re ba- 
zează pe o mal largi folosire a pro-

Aile rime sovlellce aduc corn- * 
pleuri ta Informailje pubiicate/n- rc^lita'dezx-'oltării■.Economice alnț, ta
terfor. Privind raportul 'prezentat' de J miHț mâsură JnalÂte; -tțl_ 

“ dreptate spre -----
rariortul" aMilzează înfăplulrfle - e- Jrp’ P ’ ■'
conomica ale României și subliniară »
a,l sarcinile cincinalului u-e Lndep’i-

'nesiî cu'succes.' Ziarul rt’iiefează. de 
asemenea, acea . par'.e d!n docu
ment rare" se 'referă ln colaborarea 
evob'dipii'ă InternațlonJilB a .Româ
niei-, Ia locul cehlral ca reylâe ațu- 
taîor socialiste în relațiile extarnp 
ale..țării noașlre. ta țnerx'ȘîteU.'H de'a 
se:.șoarda o atenție pemiănentă dez
voltării in continuare a .fechlmburi- 
!oc și cooperării -în producție ".cu 
Uniunea Sovietică-' Este remarcat rS 
la raport se menționează ■însemnă
tatea lntllnlritor pe linie de partid ■ ,,și de stat, amploarea dcațebită a șunlIrdnzfi-i.'Ș. dJn.'exBinlr.aren omec-, 
schimburilor cronomlcc. tehnico- lirelor, stabl.lfc pentru dezvoltarea
științifico șl cujlarnle. dezvolta- Roittanlel, rezulta că planurile, .rint
«va cooperări! In producție șl inter.- impunătoare, România ue az! Ișl In- 
slficaren sdilmbtați! tta exparletțțiV tocmește planuri economico bazate 
între IWmânta ri..Uuliîned SWfaefe .W targa^ țolorira a - nroarfpmlul 
wlul important pa caro !-aii avut tehr.îc. De aceea se ms-tsla ®1 <pq
indlnirUe>1 convorbirile, cu condu- mal departe asupra faptului că ln-
cătorlf sovlet'ci. troducerea.cuceririlor revoluției ,eh-

Informați! similare au publicat n!cn ° Principală,
șl ziarele „SOVETSKAIA ROSSrA», -
„KOMSOMOLSKAIA PRAV DA», ’ _ ....«nmi;prwuni ?1 „.MOȘKOVSKAIA PRAV- R. p. UNGARA 
DA , care adaugă că tovarășul. 
Nlcolae Ceaușjșcu o arătat că,Jn zlanl, xf;pszABĂDSAG", organ
intimii ani, s-a cvldenlta tot mai L cc al p.M.s.u.; publică o

?3!S‘5 a»«A--XJ'X 
lîrtmjțbuT'nHous'eHw !« Confclnin N.'lonalfl nsociala, re prim plan, a spus ei. p r R_a = in râfp siibllnlaxfi tollTn^dS! vSoriMin^SriEta’ȘăreTeio te- 

metal ‘de acUvltaîc ronsiltulnd ou- Jur! tae ^nomdcl 
riatA forță a tenta cotaem-rorâne. Xl’rnta pori-

■ bllitftți realc/țwntrj realizarea-cine.Ț 
Balului In numai patru ani ?! Jumfi- 
Vite. au relevat; neceșltatea ințrodu- 
cerii, unor forme, economice eficiente 
șl c.u discutat despre unele lipsuri a 
căror remediere contribuie ta âe- 

rates progrefuiui ‘economic. Zia
rul arată că vorbitorii și-au ex
primat acordul șl sprijinul lor 
in roca ce privește acllritatea 
dc politică ’externă a conducerii 
țKirlidutai Șl «tatulul romfin.' nu rele
vat ’ importanța dezvoltării' colaborării 
între țările soctaltate. necesitatea.Ifir- _
glrll legăturilor existenta între toate Berrtard Morgi»
statele lumȘi, Indiferent, de orindul- apreciază efi pu____
ran coelnl-poliUcfl. portului secretarului general al P.C.R.

Dezbaterile din cea de-a doua zl-a |.B constituit apelul solemn' lansat 
Conferinței Naționale a P.C.R." slnt, 
de Memenea, cbitffiniiate do ziarul

' „NRPSZIAVA", ’ prcfcum ,țl de ."poșta- ’ ________ __ ________
■ rila de radio șl televiziune d!n Un- Înfățișat rozultaîț’te indețsllnlril pla- 

gario. ' nubil 'cincinal 1060—1070, nlp preve
derilor pentru primai an șl jumătate 
a! cincinaiutal, nrătlnd totodată că 
..Romănta: dcoățlnd stadiu! de țară 
slab dezvoltată, continuă să fie o țară 
Ln. cura de" dezvoltare". Domnul 
Cteaiișescii a umblirilnl necesitatea 
sporirii, eforiuritor pentru creșterea 
venitului național pe cap de locuitor. 

Cbrcsobndențn sa ocupă în conți-' 
mutre de acea parte din rapor'. care 
t—.*<:.vzf, problema relațiilor econo-

R. P. BULGARIA
Ziarele centrale bulgaro din 21 'uite 

inserează in continuare Informații' 
transmise de corespondentul agen
ției B.T.A. din București, despre lu
crările Conferinței Naționale a 
P.CJl. Organul C.C. al P. C. Bul
gar. „RABOTNICIțSKO DEI.O», pu
blică o corespondență-- sub titrai 
..Probleme social-cronomice sie dez
voltării României", ln cure șn nrn- 
tă că in cursul celei dc-a 
doua zl a conferinței au în
ceput dezbaterile genemle eșupra 
raportului prezentat do tovarășul 
Nlcolae Ccaușcicu. Ptumclpanțli au 
relevat măsurile adoptate dc partid 
hi de stat in urmă Ccmtcrlnțd Na
ționale a P.CJL din anul ÎLCT st a 
Congresului nl X-lea ir. domeniul 
perfecționării, planificării '?i condu
cerii economiei națlonnlo ș: n f::- 
trcgll vieți sociale, pentru lărgirea 
democrației .soclallfte, pentru antre
narea muncitorilor la conducere, 
pentru ridicarea nivelului de trai 

asemenea, că a fost adoptată pro
punerea do a se mări numărul 
de membri o! C.C\ n! l’.C.R. de In

JAPONÎA
Cdllcllniiul jiîțxm „JIAINICHl DA1- 

' LY NEWS" reia 'după '•Agcrpres 
j și ■ agențiile internaționale de pro- 
■ S3 relatări ale raportului prezen- 
I tai dc secretarul genera! oi P.C.R. 

’subliniind că documentul prezintă ,tm 
tablou optimist al' situației econorni- 
'ce curente a țării.; Slnt tegerate date 
prlvlsd dezvoltarea' economică șl In- 

’ duidriaiS 0 Românit ! In ultimul an 
șl ln pirspectlvă,- precum și pasaje 
referitoare ta Importanța-acordată ln 
raport politicii de extindere a rela-

j

greșului .tehnqtoglel șl. nr.teona reă promovează șl le aplică .consecvent. , „ u. uv
mal rațională’a foiței de muncă. Di- în relațiile dintre țările socialisto, 1 țjiior comerciale externe ale țării 

J,rdre^partldeje^comunișta^șl .mun- noastre. Se consemnează câ rnpor- 
* tul relevă nerosifaten^de a"so nrordă;

atenție permanentă lărgirii pe mal 
. departe a. schlmbuțllor și cooperării 

ln producție.'ln primul riad cu țările 
SOT-ialîste.’ Ziarul rcilă. totodată, hce-

-------anul „LHUSL-tNITE" pu
blică o corespondență de la trimisul 
său special ‘ in care ®e ;aratfi efi 
Conferința Națională a P.C.R. eȘte 
ehemalU să adopte hotărlri' Impor
tante privind in. principal economia 
și p’roolemclo cu caracter social, 
politic. Ideologic.

Conferința a căpătat o importan
ță cu nil' mal mare in timpul pre
gătirii șl esto."chemată' să-aibă un 
ecou .cu -flUlVmaT larg in țară, cu c!i 
apț-sl gen_ de adunări constituie 
un for superior de conducere al 
porUdulul,,'/;
.’Făclnd bilănl 

âyâi.lategLsțrâte ln realizarea planu 
lui iprmvci-r! depășite in producte 
Industrială globală șl In creștere, 
venitului _
ral a! par....................... "’

dintre partidele comunista șl ..... .
citorcșli. cit 51 ln relațiile cu statele 
avlnd orlndulri sociale diferita.

' - J':" s ' 

s»<sb» ’-'-•vfc.wuii.

Ih afara sllrll Tanlug, reluată șl de FRANȚA 
celelalte ziare republicane iugoslave, '
cotidianul' „NOV A MAKED-ONIA , r nrrmr'* vitp..
care apare la Skoplle, publică 
pagina1 spetiălă dedicată țărilor' 'tJtn 
Balcani — un comentariu tn care; 8®.' 
arată, printre sitele, că- ln dccurs-.il 
zilelor conferințe!; la București se 
tace bilanțul tuturor rezultate
lor întreceri! întregului popor iii 
economie, Intrcciire. organizată in 
ciixttea .aceste! reuniuni a comuniști
lor români șl a nnlviîKarii a '23, de

• an! da la proclamarea republicii. Se 
cnhllnlnrit, r>S - zlinVvvarniharon . ohiec-

îmbunătățirea apro- 
iațlel ci .bunuri do

- cotidianul' „NOVA

atenție permanentalârglrLi pe nani

3 Icraîc pentru pregătirea conte-
1 rîuțet general-europenc, de seen- l 
. rltale și colaborare. în contor- j 
t mi ia ta cu propunerea guvernului 1 
l Finlandei,;-o asemenea inlllnire \ 
i va avea loc !□ cutlrul la Hei-, i 
I ffirfel — a «pus "el. “ J ' ?
) Prem'.e-ul suedez a subliniat i 
i că țara sa va sprijin!, la vOtoa- 
, reh conferință, Înfăptuirea ‘ ne- 1 
1 condițională a principiilor; co- ’ 
| existenței pașnice, Înscrise ln ț 
l Carta O.NJJ.j șl Intenționează l 
’ să-și aducă contribuția ta adpp- < 
ț tarea unor .măsuri do dezarma- I 
I re pe continent. Suedia va con- I 
< tlnua să promoveM politica .el i 
1 tradlțtonală de neutralitate, con- I 
I trlbulnd constructiv la salvgor- ț 
i darea păci! In nordul Europei — I 
’ a spui premierul Palme.

7jn’ Cotidianul „LȚIUMANITE"
le paiațe din caro rezultă că 
România dorește dezvoltarea coope
rării In producție ,?i In alte do
menii cu țările Afrlc!!. Arid 
sl Ataerlcii Ttatliic.' șă dezvolte eta- 
tactele comercLale eu Piața comună 
sî, wj ltaril6’ membre, să realizeze o 
ptirilclpare mailiie.plhiiE ia organiza
țiile economice ș( financiare inter
naționale.- •

ZtanJl „TiDE .DAILY YOMIDIU» 
relalcnzâ, -de ■afiemenen. despro 'lu- 
crârlle Conferinței Naționale, re
lated Informații difuzate de ngen- 
țllld ociridcnliiio de presă. în n- 
ceeari manieră, cotidianul „TDE 
JAPAN TIMES" publică o rela
tare din București. In, cnre sub- 
llnluză 'că principalul scop al'cbnfp» 
rințâl 'cofisifi rid^dlrcctfoaa șl grăbi 
îndeplinirea planului cincinal do dez
voltare a României, menționează 
crearea Consiliului Suprem de Doz- 

ivoitare Economico-So-riniâ a Româ- 
‘nlok ln,’fruntea cărata a .fost propus 
președintele Nlcolae Ccaușeseu.

Ziarul „ASAIH SII1MBVN" (21.VU) 
publică o corespondență de 1a tri
misul său special la București, in 
care trece ln revistă aspecte ale po
liticii ’interne șl externe a țării 
noastre, prezentate In raportul se
cretarului general nl P.C.R. Slnt 
menționata date privind realizări ln 
dezvoltarea țării noastre,, unele mr- 
cinl cu privire la Impulsionarea pro
gresului economic șl sorini, precum

I

pșrUdulut,
Făcisui bilanțul bunelor rezultate 

țtejă, înregistrate Ln realizarea plrm’ti- 
hil.(prevederi' depășite, in producția 
fodustrinlă globală si ta creșterea 
venitului național).--secretând gene
ral a! partidului. Nico'.no Coauseicu, 
a prezentat. totodată, in raportul 
.tău. decalajele existente Intre sta
tele indusiriuie dezvoltate, ?! Roma
nia. jdefihltfi ea o tară care se află 
iiică „în cura de dezvoltare”.

Potrivii secretarului general, ntit 
ritmul atins cit ți aplicarea noilor 
niâxurî de îmbunătățire permit o 
accelerare a obiectivelor tehnice ale 
planului care ar putea fi Îndeplinit 
numai In patru ani șl jumătate, ca 
șl a obleciifelor privind nivelul de 
trab: de'exemplu creșterea "salariu
lui mediu lunar nr putea atinge, In 
sfirritul acuiul"'1073. procentul dc 33 
la'sutfi'tn loc de 25 la sută, cit s-n ș! aspecte ale politicii externe' romă-
prevăzut. - Conferința este chemată nețlL Articolul este însoțit do toto-

’ să awoke diverse proiecta de leal grafia secretarului. genera! ni P.C.R.
menite să întărească orientările pri
vind noua organizare n economlel. Una 
dțn- caracteristici o conslllulo spori
rea-recurgerii ln inlțlnllvă. ta avize
le. parL’riparea ;J judecata muncito
rilor. în încheiere, corespondenta
ntențlcmează' crearea Consiliului Su
prem ni .dezvoltării eror.omlco-
sociale Romănlei. ’ ’ .

-iPu‘ corespondență, de ta 
special In București

, 'oriile. Corespondența 
punctul central al rn-

, „______ . lansat
pentru a realiza obiectivul de a în
scrie România pe orbita 'civilizației 
moderne; Raportorul,-scrie ziarul, a

sociale ă RonrinieL ” ■
Ziarul „DE, MONDE4 (21 Iulie) : 

bllcă a treia ’ corespondență de 
trimisul său special la Ffucurt 
Bernard

I. « fii.* 
democrației .socialiste, p«i 
narea muncitorilor ln. 
pentru i-iuiu-arcu i.î.• lul-n «v, 
al • populației. Ziarul arata,' dc -u _ j-pro-

(umărul ■;

IEI Ta il» șl al membrilor supieanțl 
de In 115 Ia 133, pentru ca In CC. să 
Be inclus un număr ms! mnre de 
cadre de parild care lucrează ne
mijlocit in producție șl r.n r.umfir 
mal atare de femei. In Încheiere, 
so mcDționc«iră adoptarea .hotăriril 
dc a se elabora proiectul <le Program 
al P.C.R. șl de n se alege o comisie 
In acest scop, In frunte cu tovarășul. 
Nlcolse Ceaușescu.

„ZEMEDEESKO ZNAME“; 
„TRUIl", „NARODNA ARMIA» pi 
alte ziare bulgare inserează, de n- 
xemenes. informații ample consacra
te dezbaterilor conferințe: Moțio
nale a P.C.II.

R.S. CEHOSLOVACĂ
urui ;.RUDE PRAVO», organ 
l>, C. clin Cehoslovacia,, publl- 
o relatare largă, In -care- aduce 

___ ______________ . ' i 
ziua prerodianlA cu privire la rapor- 
lul prezentai de tovarășul ■ Nlcolae 
Ceaușcscu'cu -titlul' „Succesele -.eco-

Ceaușescu

R. S. F. IUGOSLAVIA
Desfășurarea lucrărilor din a doua 

7j n Conferinței Naționale u P.C.H. 
a țfost. reflectată in emisiuni
le dc radio șl televiziune, din 
Belgrad, in principalele cotidie
ne iugoslave. în emisiunea de tic- .. 11 d r luauiuiv p-un.reu -M. ....
joi scara a fost difuzată o relatare 
privind alegerea tovnrfișuhd -Niroise 
Ceuușe.vcu". ca președinte ăl Comisiei 

; pentru elaborarea'proiectului de Pro
gram ol partidului, care urmează să 
fie supus aprobării Congresului ăl 
Xl’-Jea al , P.C.R. Cotidienele ,.B()lb 
BA" șl „POLITICA’ . roiau, rrlnții- 
rita agenției Tnnlug trnnimțr

sini prozeiHalc principalele -'coardo- 
nutc alo’ dezbaterilor pe mărginea’ 
raportului ' secretarului generai al 
P.C.R. Reprezentanții organizațiilor 
economice.' activiști pe linie dpjlartld 
.și de stat 
TANIUG --

Conferinței cvadripartite de la Paris
PARIS 21 (Agerp-cs). — După In- Lulnd cuvintul cțf același prilej, 

cht'lerea lucrărilor celei dc-a -151-a Li .Vnn Sau, .purtătorul de cirvlnt
ședințe plenwo u conferinței - cva- nun ni nmnMHl

’ driparlile de ta Paris In problemele
Vietnamului, desfășurată l:i 20 iu
lie, purtătorul de cuvlnt ol delega
ției R.D. Vlcuiam, Nguyen Than Le. 
a declarat, in cadrul unei con
ferințe dc presă, că lucrările 
nu nu marcat nid un succvn 
din cauză că delegația ..ameri
cană continuă să &ă‘ mențină pe o 
porițio neeonstruciivfl.

Declarație a IVI. A.
.HANOI 21 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvlnt al Ministerului Afa
cerilor ’Externe al R. D. Vietnam n 
dnt publicități! o declarație do pro- 

’ test In legătură cu “bombârearea, la 
1(1 ,.ș! 19-iuile, .de către nvja't.i ame
ricană, a.numernago zone dens,popu
late'din mol multe provincii ale țării, 
precum șl a periferiei capitalei șl 
orașului Nani Dlnh. In urma acestor 

' bombardamente, se arată in decla- ’ s 
, rație, au "fost înregistrate numeroase 

victime in rindufile populai Ini civile. 
De." asemenea, au fost dlslrose un

■ 11

Lulnd cuvlntul cu același prilej. 
Li Von Sau, purtătorul de cwrtnt 
nl delegației G.ILP. al Republicii 
Vlotoaunulul do Sud, a critical po
ziția delegației S.U.A. care „din Bou 
s-ă eschivat de la furnizarea unui 
răspuns concret la; propunerile 
G.R.P.- și Ri'D.V. In dezbaterea pro
blemelor de teză pentru reglemen
tarea , problemei- vietnameze, - făcute 
iri cursul celei’ de-a "151-a ședințe 
plenare a conferinței cvadripartite".

E. al R. D. Vietnam
mare număr de locuințe, lnsiituțil 
culturale șl economice, inclusiv uri 
punct medical ln distrlciul Xiiari 
Thuy. șl o porțiune a digului de-a 
lungul riulul Mu, provincia Than- 
Hoa. Guvernul R. D. Vietnam, se 
subliniază In declarație, denunță cu 
vigoare aceste acte șl cere adminis
trației americane să pună capăt 
imediat- -bombardamentelor asupra 6’ 
R.D.V'., blo-cadel maritime șl alto- â- 
tentale la -.Țoverniiltotcft șl seenrita 
R. D. Vietnam.

iCu prilejul împlinirii a 18 ani 
de la semnarea acordurilor de la Geneva 

cu privire la Indochina
. >i-■ ■ . . .■

PEKIN 21 (Agerpres). — Ministerul du să timp de mal bina de doi enî.
de Externe nl Guvernului Regal de 
Uniune Națională nl Cambodglel a 
dat publletlfițli.Ja',20 iulie, o dedara- 

’ țle cu ocazia aniversării a 18 ani de 
ta semnarea acordurilor de ln Ge
neva cu privire Iu Indochina, Se re
levă faptul că S.U.A. au încălcat 
prtacfpillo. acordurilor de la Geneva 
prin sprijinirea loviturii de suit a Iul 
Lon Noi, de ln 10 martie 1070. în po
fida acestui lucru, poporul cambod
gian ■șt forțele mid armato do elibe
rare. sub" conducerea Frontului Unit 
N’ațlcmal b.1 Cambodglcl șl G.R.U.N.K.. 
se .subllnlgză ln declarație, au dat o 
riposta hot Ari Ifi manevrelor care In- 
cearcă. Eă • transforme Camb-odgla lu- 
tr-o neocolonle. După o luptă eroică

<

popuiațln și armata au obținut vic
torii strălucite de o marc impor
tanță Etrateglcă. In prezent, 83 la sută 
din icritbriurCambodgiel, cu o popu
lație de peste li milioane de locuitori, 
dlntr-un total de- 7 milioane, au fort 
complet ellbarate. Poporul cambod
gian este ferm hotAril să ducă răz
boiul de eliberare națională șl popu
lară pentru salvare națlonnlă, plnă 
cind agresorii imperialiști și ncollțli 
Io- vor fl complet anilillațl, să luplo 
umăr ln umăr cu popoarele frăț ’’ 
vle’nomez șl laoțian. El vn consi

pentru salvare națională, piuă 
agresorii Imperialiști și acolițil 
br complet anihllațj, să luplo

____ ,_iî 
o Cambodgie Independentă, pașnică. 

;'ri - '' ’' ' ' :/±ș’1 ■
prosperă, ie arată în Încheierea 
clarațleL

neutră, suverană, democratică și

și Senului vest-beriinez
BERIjTN 21. — Corespondentul 

rioslro, ȘL Deju, transmite : La 21 
Iulie n fost semrtolh ln Berlin o con-, 
vențle’. Intre ILD. Germană și 8o- 

1 natuf vest2Bariln6Z privind ccdffitea. 
Me’ căthUllTXG.' n terltoriutel foswi' 

gări Potabrnn ciltre Berlinul oc
cidental, ln cadrul schlmbdlul de 

. teritorii. Convenția’ Intră ln vigoare 
o dată cu semnarea e.L Pentru teri
toriul de 8 hectare șl ■.jumătate, 
partea vest-berlineză urmează să 
plătească In termen de 10 zile suma 
de 31 milioane mărci.

într-o decltirațic făcută după Bcm-
1 nare; reprezentantul R.D.G., Walter 

MOller. a apreciat convenția drepl' un 
nou pas spre normalizarea relMillar 
dintre ILL). Germană și Berlinul 
occidental șl o contribuție ln procesul 
do destindere ln Europa.

i
BERLINUL OCCIDENTAL 21. (A- 

gerpres). — După cum Informea
ză presa vest-berllneză, cu înce
pere do ta 24 iulie, va intra ln 
funcțiune, pe baza acordului în
cheiat In domeniul telecomunica
țiilor Intre IL D .G. șl R. F. G., 
ln septembrie 1071, o centrală auto
mata prin intermediul căreia cetă- 
țenlL vest-berllnezl vor putea obține 
convorbiri telefonice pe teritoriul 
R.D.G.. pentru Început cu regiunea 
PoUdam. Convenția prevede crea
rea ■candlțlllor tehnico ca picta 
ln sfirșltul anului 1074 rețeaua lc-

■ lefonlcă intre RJJ.G.-R.F.G," șl, res- 
.pectlv, Berlinul occidental să fie 
complet automatizată. De asemenea, 
slnt asigurate numeroasa linii pentru 
telex intre RJJ.G., R.F.G. șl Berlinul 
occidental. .

TOKIO 21 (Agcrpres). — Agenția
Kyodp retatrază că, vineri, cu pri-

I lCjuF ' întrevederilor dintre primul 
>'pllfiistru, " Khkuri 'Tannka, șl pre

ședintele" Partidului Sorini 1st din Ja- ...
poîila, Țomoml Narita, șeful execii- trebuie abrogat

■ tivului de ln Tokio a declarat că întrevederea-face parte i
„este rațional si se recunoască cele Urriflntd de Tonakn
Lrel principii prezentate de guvernul r , , , - , ■ «p,—
It P. Chineze ra bata de normaliza- «ni}l schimb dc păreri asupra po i
re a relațiilor'ehlno-japoneze». După Uc!* ln‘Snl-e fflCtone- ^lcrlor' ^a' 
r— -- ’ ' ' _ ' ”
Ute- afirmă că : guvernul R? P. Chi- meito.

neze este unicul guvern legitim s! 
Îndreptățit să reprezinte China ; Tai- 
vanul, este porto "integrantă a R. ÎP. 
Chineze ; șl, in sfirșii, tratatul înche
iat ln 1031 Intre Japonia și Tslvun U «ni rsn-, „ ''

din consul - 
_________ ____ __....i .cu 'Uderiiy 

trei principii prezentate de guvernul___Partidelor dc opoziție,_ in vederea
It- P. Chineze ea bata de normaliza- ««[11 schimb dc păreri asupra poB-

„ „i-iiirn., „ o tL. x Hcl1 Interne șl externe. Anterior, Tare a relațiilor-ehlno-japoneze". După n-!hl, s.a -JnlUnlt „ p^.
cum se șile, cele trei principii amin- tfdelor socialist-democratic fi Ko-

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Prima ședința a Comisiei 
mixte sovieto-cmieîicane în 
problemele comerțului s a 
deschis vineri ln Moscova. Lucrările 
slnt prezidate de N. Patolicev, minis
trul comerțului exterior al” U.R.S.S. 
Delegația guvernamentală americană 
este condusă de P. sPefesbhj minis
trul comerțului nl S.U.A.- Agenția 
T.A.S.S. menționează că ln cadrul lu
crărilor vor fl examinate, printre al
tele, posibilitățile participării ameri- 
căno-sovieilce la exploatarea resurse-

■ ■ • jcb

Consiliul de Stat al B. P.
Bulgaria examinat șl aprobat 
,principiile do bază pentru perfec
ționarea sistemului de deserviră so- 
elnlă“, elaborate din Inițiativa pre
ședintelui Consiliului do Slat, Todor 
Jlvkoi*.

Cereri privind naționuli- 
zâri în Peru. n”!Pc’-
torllor -din Industria metalurgică pe- 

_ ruarta au cerut guvernului sfi națio
nalizeze toate .companiile monopousti. 
străine care acționează in acest sec-

MAREA BRITANIE
Cotidianul londonez. „GUARDIAN" 

(21.VII) Informează; intr-o cores
pondență. despre lucrările Conferin
ței Naționale a P.CJL. arătlnd că 
secretarul, general nl partidului.

Ul 
raport detailat asupra economiei 
țării. In care, .printre altele, s-a 
pronunțat pentru Lntflrirea discipli
nei In tnuncfiriaalgunroa ' unol ■ pro
porții corecte Intre -numărul celor 
direct angajați In producția mate
rială ?I a color angajați !h diverse 

tul — relevă hec.esttatea". îmbunăta- 
țlrll caiitațllor produselor .romfir.eștl. 
pentru a le face compolUlve pe plața 
mondială șl 0dresează critic! centra
lismului excesiv, care sȘ,Jpiănlfeșt®lB 
activitatea unor organe de comerț ex
terior. Nlcolae Cfeaușescu a .'spwt că 
Imporiurflp trebulo restrinae in 
fit! .necesar șl a propus ca fabricile 
și școlile să conlucreze pentru n im- 
bunătațl calificarea profesională a 
muncitorilor.

■ , ■' : '■ '■

BERLINUL 
OCCIDENTAL

Sub Uliul irCcnuțescu propune un 
program ’ complet lnterȚiațlorjil de 
pace", cotidianul vest-berlinez „DER 
ȚAGESSPIEGEL" publică o cores
pondență din București. Referindu‘se 
la ceea parte din raport In caro so 
menționează că există poslbllltatcn 
apariției unor deosebiri de păreri 
esiuprn unor probleme intre țările 
socialisto, autorul corespondenți re
levi : Nlcotan Ceaușeșcu a subliniat 
că este necesar ca . acestea să fie so
luționate numai șl numai pe calea 
tratativelor, d consultărilor, exciu- 
zind orice formă-do ingerințe. Tn ce 
privește partea referitoare la relațiile 
internaționale ole-î-Romftniel. cores- 

' pontlcnlul. subliniază că,- in raportul 
'său*, Nlcolae Ceauțescu a menționai, 
■în cadrul dezvoltării rotațiilorcu 

; statele europene, stabilirea "raportu
rilor diplomatice dintre România șl

Cotidianul londonez. ..GUARDIAN" 
(21.VII) informează; Intr-o cores
pondentă, despre lucrările Conferin
ța! Naționale a P.C.R.. arătlnd că 
secretarul, general ni partidului. 
Nicolao Ceausescu. n prezentat un 
raport detaliat asupra economiei 
țării, in care, .printre, oițele, s-a 
pronunțat pentru Întărirea discipli
nei In munefi.- asigurarea unol -pro
porții corecte intre numărul color 
direct angajați in producția mhte- 
rială și a celor angajați in diverse 
alte activități. Raportul — arată xta- 
mii — Iții

ruană au cerut guvernului să nnțlo-

lor, precum șl companiile care ox- 
p’.oaiează minereurllo necesare Indus
triei . respective. (Prcnsa Latina).

can o-soviet! ce 
lor iw turcia.

Gerhard Schrdder, pre-uj, 
dintele ComBiel de politică externă 
a Blindesiagulul R.F. a GermanJelț 
și-a încheiat vizita la Pekin, pierind 
spre Șenlan. în cursul șederii Ia 
Pekin, Gerhard Schr&der o avut con
vorbiri sincere ln probleme de inte
res comun cu ..Gtao Kuan-hua, mi- 
ntalrul adjunct al afacerilor externe, 
șl alto parșoaite . olitinle, transmite 
agenția China Nouă.

întrevedere Gromîko- 
0. Wînzer. Vluerl ®avut lo® ° 
Întrevedere Intre Andrei Gromlko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.ILS.S., șl Olio Wlnzcr, ministrul de 
externe al R.D. Germane, aflat ln 
vizită In Uniunea Sovietică. (T.A.S.S.).

întreaga viața economi
ca din Uruguay a lest pa
ralizata de o grevă generală, de- 
donșată la chemarea Convenției na
ționale’a muncitorilor (C.N.T.), cca 
mal mare centrală sindicală dhi țară.

'-■•i.i.dh.’-ss■■ -
Coîiclcminnii în Spania. 

Uri tribunal din Madrid a condamnat, 
vineri, "un*.grap de 19 persoane la în
chisoare pe termene variind Intre fi 
ani șl 13 luni, sub acuzația de a tl 
constituit, ln provincia sudică Murcia, 
o celulă a Partidului Comunist din 
Spania. împotriva a aproximativ 'Ju
mătate ’dlțffre acuzați, tribunalul a a- 
plicat, de asemenea, amenzi de rite 
10 000 do peretas, .

Opt soțellji crrlificinli ai 
Pâmîntuiui din seria „Cos
mos” nu ,ansațl In Uniunea 
Sovietică cu ajutorul aceleia?! rachete 
purtătoare. (T.A.S.Ș.).

Comisia pentru afacerile externe a Senatului $.11. A.
Ziarul

bl'--1 - . ■că o relatare largă, ln care 
completări ln Informațiile dlfuzațo în

-L.U------------ ---------------------
nonilcc ale Românie!^ 
„Raportul iul N.

'laborarcn ln cadrul CA.E.IL.*. După 
ce reia date din raport ilustrlpd 
amplu' dbzvollttrea' cu 'șuccda' a ' ecd- 
nomiel românești șl tofăpluirea sarci
nilor actualului plan cincinal, ziarul 
insistă asupra acelor .paanje care se 
referă ln colaborarea economică ex
ternă n României, schimburile co- 
mcrriniv cu țările socialiste,- care <!c- 
Scul contrai, 53 ln notă' din in

volute ni «rmerfulul' exterior 
al României, in atenția. care o a- 
cordă țara noastră dezvoltării cor.- 

. limrc a reînțilior economico 9! a coo- - - -......... ....................
prrârii in producție cu țările.membre Iii lărgirea ’-Comitetului Central nl 
aîe C.A.E.R. partidului .cu im număr suplimentar

... , ...---- __-.i------------------- - de muncitori șl femei.
în’încheiere rint trecute țrf revistă 

unele probleme Internaționale ahor- 
âate1,în raportul aecrționduî general 
al Pnflldulul- Comunist Român.

ITALIA
Ziarul- Italian ,.IL POPOLO" - In- Republica FederaiȘ o. Germaniei ,ln 

formează in ediția să de vineri’”'' -1»17- mro n exercitat o Influență 
despre continuarea luvrărllo- Con- favorabilă, atlt asupra raporturilor 
ferlnțe! Naționale :t P.CJL, sub- 1 ««-«-»" —m» «1,
nnllniî că propunerea • ca se-crotonil 
general.ai P.CJl. să 0eâte<i'preș£’d!n-ș 
tc a!'Coiisliluh:! Suprem ii Dez-zo’- 
țaril Economico-Siiriale a Ronifinlei. ' 

aplauze'.'furhinnn-' 
Se de delegați. în continuare se evl- 
der.’Jazâ atenția acordr.tă' in cen .de-il 
doua z! a lucrîlrilcir Conferinței Na- 
Jjpnale n , PU.R. problemrior . reaih 
zării planului clncinnl

xesnl© ’ cco- mice externe ale’țării noastre, reie
și subtitlul vlnd orientările spre echilibrarea ba-

------ - .... -jăușcscu. la lanțcl dd,cpmerț exterior, crearea 
Conferința Națională. 'Accent -pe co- condițiilor caro 6ă.permită trecerea, 

■i„u------- ---------------- r-. a-v wt» n»H« ta viitor,, lâ, convertibilitatea inter- ' ‘
națională a leului, dezvoltarea schim
burilor comerciale cu Sările socialis
te ?i cu alte țări pe baza principiilor 
independenței, , deplinei, egalități.

în ce privește problemele demo
crației, socialiste corespondența men
ționează evidenUerca necesității ca 
la viitoarele alegeri pentru Marea 
Adunare NaUqnalâ $1 consiliile popu
lare sȘ fie prezentate mal. miile 
candidaturi-derfț numărul mandate
lor. Se ’face, de .asemenea; referire

ta . v s.i MJTj. , .j ,,r ,,,. t.
Latfonală a leulcL dezvolt ar<m cchlm- 
mrilor comerciale cu Sările socIhIIs-

WASHINGTON 21 (Agerpres) - el cele două acorduri demonstrează
Comisia’ pentru,’afacerile” externe. a cohere:..ce se poate realiza pa calea
Sonetului S.U.Ă. a aprobat. In una- negocierilor pline do răbdare. Vorbl-
nimltate, cele două acorduri govielo- torul a arătat că Intro S.U.A. ?!
americane,' privind Limitările arma-, .U.R.S.S. există „deosebiri esențiale",
montelor Etrnteglee încheiate in monllontnd in. același timp că cele

Moscovă.
Da asemenea, Comisia pentru afa- zorea do acor<

cerile externe a 'Camerei Repnaan- nil. Scceterul

Sortatului S.U.A. a aprobat, ln una-
’ " " icorduri

americane,' privind Umitărilc orma-

tlmpul vizitei președintelui Nlxon Ia două țări slnt pe deplin conștiente 
Moscovă. " dn nvantaJeJe pc care le oferă reali-

Da asemenea, Comisia pentru ata- zarea do acorduri in anumite dome-
csrJlc ezterne n ' Csmeral Reprezen- nil. Sesreferul de statu ai S.UjI a
tanțlior a S.UA. a Început discutarea chemat Congresul să. „manifeste lin
acestor acorduri. Secretarul ■ de stal sprijin larg pentru cel o două acor- 
al S.U.A., William Rogers, a subliniat duri”.

Zinral Informează, in .continuare, 
despre hotărî rile adopt ate ție 'confe
rința privind lărgirea- componenței 
'Co-milciul'u! Control, elaborarea prpș- 
lectuliii de Program al 'P.C.R. și 'ale
gerea Comisiei tn Irtmtc cu tovarăși;!

M . r«n .. n-».,- rJb
diferite '.Itliirl șl ztartde „LIDOVA 
DITMOCRACIE'. ,-SVORODNE SLO- 
VO“, „MLADA FRONTA".’ ,.PRA- 
CE" și ..PRAVDA" (Bratislava), •

R ; P,l POLONĂ ■

i ,s;
Palatului dlu BucureriJ/ Infor- - fos. telmî.â cu apl.ur 
mind, totodată, despre cșmllnuptoa 
lucrărilor Conferinței Naționale." Zla- 
nil .JfYCIE AVARSZAWY- Inserează, 
dj. asemenea, o, știre dc la trithlv.il 
speria! ta Bucurc-șU âl agenției P.A.P.

'-1 *?.-> vi'.'i’; /■; -•*

și „polttica" 
agenției Tanlug 

să din BucuriȘti.

au
relatează'’ AGENȚIA 
consacra! In cxp'Jite-

de muncitori, șl femei.

t lucrărilor Conferinței N'a-
", P.C.R. problemelor . r«ti<

dnitire celp-două -state,-.rit. șl. asupra 
vlejll politice pe întregul continent. In 

‘direcția destinderii, â dezvoltării u\ 
nel* colaborări’, active. .Cepușexțu a 
propus — scrie corcspoixlen.tuL — un 
pion cuprinzind .diferite' acțlujii, 
ca : ținerea ; conferințe! europene 
pentru securitate, o convenție euro
peană; de-renunțare'.la forță, Interii-, 
cerea armelor nuclearo, o-conferință 
ntondtaiă pentru dezarmare.'

REDACȚIA
j-

Rezoluție adoptata 
de Consiliul

- .■ c ■

de Securitate
NEU- YORK 21 (Agerpres). - Vi

nari, rclulndu-șl lucrările, Con
siliul dc Securitate a supus la 
vo! un proiect de rezoluție prin 
care, se solicită ; Israelului, Intre ' 
altele, eliberarea, fără intlrriere, nD 
ofițerilor libanezi,șl sirieni capsurați 
de forțele,ispieliene, ln 31;iunie n.c., 
pe’ te-jloriiil Libanului. Cu 14 voturi i 
Bl’o. abțin ere (SȘalele Unite).. Coeș!-■ 
Ijul do Securitate a adoptat’ rezoluția..

Delegația is~MiIană, cwo a pără- 
Încă, do- marți :ș«ilnta ConsIliuJul; 

de Seairitaie, a da.'larat, că va.cbîi- 
! tlnua să nu- in porte la lucrări; ntlta 

tjmp cit Co'-talilul nu va. examina 
•cererea Israelului do realizare n unul 

< schimb . getioj^l de' prizonieri ,de 
război. In Orientul Apropiat.

< <• " v ■

, Rit Încă do mnrți ședlnta Consiliului; 
de Sec?,iritaie, a" declarat că’ va ..epp- 

; tlnua șă . nu in parte In lucrări ijilta

Noi victime la Belfast 
și Londonderry

r' ■f ». »
LONDRA 21 — Corespondentul 

no-stru. N. Plopeanu, transmite : VI- 
- rierl. ca urmare a unor puternice ex- 

!■’ plozii; provoiate "de- Armaia Rejni- 
> pllcanft Irlandeză (IJLA.),;la Ballast 
.. șț; Londonderry, 13 persoane au fost 

■’ iicibe; . Iar aproximativ 70 răulțe- 
. S-au fnregLslrot, de asemenea, ’ im- 

porînnto pierderi materiale.
, Observatorii din Londra apreciază 

' că ■ evenimentele din această, zi pun 
sub Remiiul' întrebării eforturile de
puse în ultimul timp pentru soluțio
narea; p® calea tratativelor a pro- 
bleriiel nbrdrIrlandeze. Tot vineri, b 
erislV la’ Londra .'ministrul de J e,xl«r- 

-, ne'ai’Republicii Irlanda, Patrick IHi- 
lery.'.'pțntni a. discuta situația ’ dlo 

' Ulster, t'- .
Ministru! britanic-al- apârilrfi, lor

dul ■ Carrington, șl secretarul de sin: 
pentru Irlanda de Nord, WiUlnro 
whlielaw, au. plecai ‘urgent -la Bel
fast:

Inundații în Fiîipine. A>,rr>- 
ximntiv 2tM) de persoane au căzut vic
timă, plnă’ln prezent, inundațiilor 
catastrofale din Fillpine, colo mal 
puternice din ultimii 30 de ani. Ma- 

■ nlln. capitale, țării.. este sub "apă. ln 
proporție de i!0 la sută.
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