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3,8 la suta dc-pAșir! de plan la producția

11 la s'utfi depășii! de plan la producția .pentru export. In foto- 
Popescu,

(Continuare in pag. a XV-a)
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Hotărîrea cu privire la pregătirea forței de muncă și creșterea

cu privire la
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Rezoluția cu

privire la perfecționarea activității politico -organi-

In ziua' de 22. Iulie a,cț președin
tele Consiliului de5 tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pa A- 
rlstolells Phrycîas, care șl-a prezen
tat scrisorile de acreditare în ca_-

cincinal 1971 >-1975, creșterea continuă a eficienței activității

fi mai bogată, viața, noastră mai inflo-
—, sfi pășim neabătut spre viitorul so- 

civlllzație 
revoluțlo-

J

(----------------------------------------
CF.eva din realizările Întreprinderii „Automatica- din București 
tone economii de metal
marfă
grille : KeltrMIr'ea, șef. de brigadă, Petro BcreU și Oprea
moniori electricieni, lucrind ia o cameră de coniandfi pentru Combinar

tu! chimic — Slobozia

privind dezvoltarea economică în actualul 
cincinal și în perspectivă ; colaborqrea, 

și cooperarea economică internațională- 
pentru dezbaterea proiectului Legii cu 

privire la dezvoltarea econpmico-socială 
planificată a României n \

Rezoluția cu privire Ea realizarea înainte de termen a■ .M "Al., ,

socialiste multilateral dezvoltate. Cu certitudine, 
conferința — in care s-an adoptai hoiăriri și di
rective, orientări ale activității viitoare a parti
dului șl statului — va rămine înscrisă in memo
ria timpului, contlgurind unul din evenimentele 
de excepțională însemnătate Istorică in viața 
partidului, a poporului nostru. . 4 i

Partidul, patria, poporul au acont conturai 
un program de lucru clar, puternic mobilizator, 
în obiectivai imediat : mobilizarea tuturor ener
giilor, tuturor resurselor pentru realizarea in în
tregime a prevederilor planului cincinal, șl, in 
același timp, depășirea prevederilor Congresu
lui al X-lea, înfăptuirea cincinalului in mii pu- 
(ln de cinci ani. In aceasta privință au o,deo
sebită insemnâiate sublinierile făcute de •secre
tarul general al partidului in cuvintarea 
rostită Ia încheierea lucrărilor conferinței. In
dicațiile de a se Întreprinde serioase măsuri or
ganizatorice, tehnleo-economlee din partea tu
turor factorilor chemați să contribuie la dezvol
tarea societății noastre, de a nu se viza in 
nici un chip sporirea eforturilor fizice și finan
ciare, alocarea de noi fonduri din venitul natio
nal, de a se realiza sporurile de producție prin 
creșterea mal puternică a eficienței economice, 
mai buna folosire a mijloacelor de producție 
presupun cu necesitate ca flecare li locul său 
de muncă să-și facă din plin datoria, presupun 
o cit mâl bună, mol științifică organizare, a pro
ducției și a muncii, valorificarea spiritului crea
tor al colectivelor do muncitori, Ingineri și teh
nicieni, al țăranilor’cooperatori, lucrătorilor din 
întreprinderile agricole, al* intelectualității 
noastre.

IJrcșie, in înfăptuirea obiectivelor propuse, a 
angajamentelor asumate, un rol hotaritor revine 
organizațiilor, de partid,,, comuniștilor, cărora, 
de la tribuna conferinței, tovarășul, Nlcolăe 
Ceaușcscu le-a adresat vibranta chemare do n 
nu' uiin-jhlbi dităuajniciit- «ărstilt membri" al .uni: i: 
partid ■ revoluționar, că sini șt trebuie'âsă j$-,' 
mină, 'revoluționari, șă facă-'toliil ea' pariidal 
nostru sft'-șl Îndeplinească -eu cinste '.misiunea "mT. 
Istorică ide conducător: al .transformărilor revo
luționare In România. (

Sub impresia,, puternică, a, acestei, chemări 
trăiește țara întreagă." l-’leeare om dl muncii arc 
conștllnfa că ne aflăm .in fața unei perioade de 
muncă șl' organizare intensă, că de. modul cum 
sini Îndeplinite .sarcinile acestei perioade de
pinde chipul, tic tniine al patriei, prosperitatea 
generală a poporului. Dar oricit de mari ar fi 
sarcinile, orlcile eforturi de gîndlre," de acțiune 
ar presupune, făptui că prin realizarea lor ne

„Dârui|i-vâ, dragi tovarăși, întreaga capacitate fi 
putere do munca pentru ca, lichidând ,cu deș&vîrjire 
rumînerea în urmă pe care am moftenit-o, sâ înscriem 
patria noastră po orbita civilizației modbrno. tâ asi
gurăm un înalt nivel de viață,'materiala 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, fața 
de cauza socialismului și comunismului în România !"

Insuflejiioorea chemare rostită de la tribuna ma
relui forum al comuniștilor a și început sS-și găsească 
in hărnicia și spiritul de inițiativă al colectivelor <.o 
muncă din întreaga țară acoperirea de aur a fap
telor.

apropiem de Împlinirea aspirațiilor de progres 
șl civilizație, nutrite din adincul inimilor tutu
ror, ne înnobilează munca, ne . mobilizează for
țele, energiile, capacitatea de "organizare si ini- ; 
(lăți vă.

Cu adincă satisfacție a intimpiiiat poporul 
nostru ampla dezbatere in conferință a politicii 
externe a partidului și stalului nostru, hotărîrea 
de a spori contribuția țării noastre fu toate do
meniile vieții internaționale, de a face toiul ca- 
partidul și (ara noastră să se manifeste ca fac
tori activi in politica de' dcstlnderej tic pace, de 
cooperare Internațională. Justețea, realismul, spi
ritul constructiv al politicii noastre externe și-au 
aflat reflectarea și in lanțul ecou pe care l-a 
avui in presa internațională expunerea amplă a 
poziției României față de problemele" randamen
tele cu care este confruntată lumea contempo
rani De altfel, in numeroase țări aie‘ lumii, 
Conferința Națională a partidului, programul 
adoptat de aceasta nu fost pe larg reflectele, 
dovadă a Interesului crescind față de România, 
falii de experiența țârii noastre,’a prestigiului și 
autorității pe care șl Ic-a dobindlt prin reali
zările obținute, prin politica sa, prin energia 
cu care militează pentru victoria cauzei socia
lismului, păcii, progresului șl colaborării intre 
popoare.

Conferința Națională a partidului șl-a incheiai 
lucrările. Dar programul de lucru v.ost, cutezător 
pe caro l-o prefigurat ne va lumină viața șl 
munca. însuflețiți de holăririle, de spiritul ei, 
vom' adăuga In marea carte 3 construcției socia
liste noi.fapte de muncă Înălțătoare,- pe po
trivă anilor in care' irălm, aslgurind accelera
rea progresului economlco-soctal ol patriei, în
făptuirea mlnunăitdui program de: făurire a eo- 
ciețăjJI socialiste multilateral dezvoltate in'

Cri conștiința că, prin hotărârile sale,[ Conferința 
;Națlom»Uîra. partidului .a. .-definit cu 'ciarițaiețf 
obiectivele muncii întregii noastre națiuni so
cialiste,' ale fiecăruia, el se va perfecționa în 
continuare conducerea planificată' a întreții ac
tivități cconomlco-soeîale a societății noastre, eă 
se va lărgi participarea maselor la conducerea 
acestei activități, că se va dezvolta continuu de
mocrația socialista — condiție de bază'a înfăp
tuirii societății socialiste multilateral^ dezvoltate , 
— că. prin înfăptuirea obiectivelor propuse pa
tria va I 
'rltoiro, 
clniist, spre viitorul de progres șl 
conturat cu clnryffliuno șl cutezanță 
nară de Partidul Comunist Român !

Reporterii ți corespondenții noștri ne relatează de 
pretutindeni, momente iluslrative pentru ceea ce’ a 
devenit o caracteristică definitorie a climatului de 
muncă In Întreprinderi și. pa ogoare : certitudinea. 
Tn acest climat al certitudinii, al spiritului creator, al 
mobilizării tuturor resurselor conștiinței și inteligen
ței, al gîndi'rii. lucide și efortului organizat, s-a de- 
rulpt și, se derulează filmul acestor zile memorabile 
din .carâj spicuim, citeva r secvențe. Secvențe din care 
— .•.„„-■qea one; jflrip muncind tenace, ra-

a urca noi trepte ale civili- 
", L' ■

narea cu’scule a sectorului de preiu- 
■ orare. ‘ :

< ...Uirnpulim'g Moldovenesc. 21 iulie, 
1 orele 17,30. Locomotiva D.A. — (MM) 

Intră in curșă-'Ș Comuniștilor 31 ihai

vieții sociale și la dezvoltarea democrației socialiste.

Colectivul inirepr Îndur ii textile „rjada“ din Capitală s-a angajai să 
dea o producție anuală peste plan de 38 milioane.lei.-Un prim succes : 
zilele Conferinței—’’,,zile record» — au fost marcate,-flecare in parte, 
prtnlr-o producție stipUmentară de 600 kg. fire bumbac șl 7 MM mp țe
sături. In imagine : una dintre cele mal tinere comuniste”din fabrică

1— fila loarea Lucroțla Radu, coautoare la succesele Înregistrate

■ ____ >

Un fapt emoționant. Pe șeful de, 
brigadă Ion Drăgoi zorii zllo! do', 
dupft Conferință l-au găsit: In haine 
de lucru pe Schelele șantierului marii 
platforme a chimiei , din Săvlneșil, 
deși numai cu citeva ore în urmă se 
afla sub cupola Palatului RopubUcli' 
In calitate de delegat, .

Primele impresii schimbate cu pri
lejul relntllnlrU cu membrii brigăzii 
s-au contopit cu primele masuri con
crete, gijidlte eficient, pentru scurta
rea termenului do punere In funcțiu
ne a noii instalații „Relon IV”.

Colectivul șantierului a stabilii sa 
contribuie la reallznrea mal operativă ■ 
a lucrărilor. La Instatațla poUamldlce, 
de pildâ. Întreaga documentație ffi- ■ 
®ese predata cu întlrzJerc•; dar cons
tructorii de aici au hotărit sâ recu
pereze aceașlă intirzlere, nu ntlt'prln 
sporirea eforturilor fizice, cit mai â- 
les prlntr-o organizare mai Judirioa- 
Kă a muncii, in așa fel incit termenul 
<le punere in funcțiune o obiectivului 
sa nu fie afectai. In dimineața zilei 
de 22 iunie s-ă reușit ca poligonul de 
preftaJrteata să fle adus In Interiorul 
.șantierului de la .,Relon IV“. evitin- 
<tu-sa astfel transporturile inutllq șt'. 
Mgurinciu-șs o riimtcitale coreispur.- 
zătoarii In aprovizionarea locurilor dc 
lotri: , . . ■ -

...Uzina <ie mașini „Unirea0 din 
Cluj. Î11 dimineața do siinbătă regă- 
Jm atmosfera de. muncă slrgulnctcia- 
să specifică tiiluror colectivelor de 
întreprinderi tn aceste zile.

— Eu zic că cel mal bun răspuns 
la cerința-de a munci lnîr-un mod 
«superior cu maximă eficiență sini 
faptele — ne spune Emil Tuduce, 
maistru la secția montaj, locțiitor al 
secretarului comitetului de partid.

- lila te de ambasador extraordinar
și plenipotențiar al Regatului' 
Greciei în țara noastră. (Cuvintâ- 
rile rosllte, în pag. a XV-a).

C" Kt ;

so desprinde imagini 
țional și eficient pentru 
zației socialiste.

Utilizarea deplină a capacităților do 
producție este cuvin ral de ordine in 
aceste zile.1 Toate secțiilo și-au de
pășit planul. Sculerii ău fost Insă cei 
mal harnici : ei au scurtat: prin solu
ții bine gindlle, raționale? ;cea 'de a 
'doua dtfeadă a lunii cu o zl ți asta in-" 
senmnfi foarte mult pcniru aprovizlo-

Anii de avînl constructiv, de edificare a so
cialismului, pe care l-am străbătut cu energice 
împliniri, au avui darul să convingă pe deplin 
că în Partidul Comunist Român clasa muncitoa
re. țărănimea,, Inielecinriitalea, toți oamenii 
muncii de la orașe și. sate, fără deosebire de na
ționalitate, au un încercat și priceput conducă
tor, că partidul a șllut șl șiie să elaboreze proiec
te realiste, izvoriio.dln realitațllc șl cerințele 
dezvoltării noastre Eoctal-economiee, din încre
derea nestrămutată in vocația șl forța creatoare 
a poporalul.

O confirmare strălucii! a acestei mare adevăr 
B prilejull-o, în aceste zile, desfășurarea 
lucrărilor Conferinței Naționale a pariiilolui. 
Dezbaterea înir-un înalt spirit de maturitate eo- 
munlslă a problemelor privind dezvoltarea eco- 
nomlco-soclală a României in următorii ani și 
in perspectivă, perfecționarea conducerii plani
ficate a societății și dezvoltarea democrației so- 
cîallsie, creșterea rolului conducător ai partidu
lui in edificarea socialismului șl comunismului, 
definirea marxisl-Ieninlstă a roiului națiunii, a 
modulul de rezolvare a problemei naționale, ac
tivitatea internațională a partidului șl steiului 
nostru — probleme cuprinse in ^magistralul ra
port prezentat de tovarășul Nlcolae Ceaușcscu, 
amplu dezbăiute in conferință — au adus pu
ternice argumente asupra preocupării statornice 
a partidului, a conducerii sule de a aborda in 
spirit niarxisl-Ienlnlsi, cu un acut simț al per
spectivei, problemele de fond ale construcției so
cialiste, de a defini eu claritate obiectivele, țelu
rile vastei .construcții.sociale,, precum rșl căile 
menite să apropie, do prezent, viitorul comunist 
al pairlei.

Cele trei -zile alo conferinței au fost zile de 
[lucru intens — maierlalizaie îri elaborarea■ și a- 

. doptarea unor documente de o deosebită inscin- 
ttataie pentru viața polifieă,. sodai-econondci, 

*" Spirituali a țării, pentru dezvoltarea României 
socialiste in unnătorll ani șl aflrinarea politicii 
externe a patriei noastre, materializate în dis
cutarea unor, proiecte.de legi.ee urmează să fie 
supuse dezbaterii publice," in nuriieroase sugestii 

■ și propuneri pentru perfecționarea" rmiiidi. spo
rirea eficienței in cele mai diverse sectoare..Oa
menii muncii de pe inireg cuprlnșnl țării nu pri
vit cu multă satisfacție, cu încredere șl* op
timism, spre Sala Palatului, spre locul in 
care aleșii comuulșinor au dezbătut cu înal
tă principialitate, cu remarcabil spirit reallsi. 
cu, responsabili tale comunistă căile prin care a! 
se înfăptuiască exemplar holăririle Congresului 
al X-lea al păriidulul privind făurirea societății 

JX—:--------------------------
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Rezoluția cu privire la perfecționarea organizării și conducerii

® Lucrările secțiunilor

privire la principalele orientări ale dezvoltării

PUBLICĂM

PROLtTARIi

internaționala

Rezoluția cu

© Cuvîntări rostite de la tribuna 
Conferinței Naționale a

Cum acționați pentru ca
f,■ .iv^'i". [■7 <■' ;.♦id»" 11 g

piritul cerințelor Conferinței Naționale

zatorice și ideologice a

Partidului Comunist Român și Republicii Socialiste România.

unor prevederi ale Statutului Partidului Comunist

Rezoluția

economico- sociale a României în următoarele două decenii,
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Conferința Naționalii
rp**" ’-‘r',___
a analizat, tatr-un spirit de înalta exigență, octt-

2 ■1 p w ■ ’■f i

d' f . 1 ’ ■' * , j • ? . . . ■ ; •’ ijj

cincinal 1971-
economice,

SCINTEIA - duminică 23 iulie 1972

n

Conferința perne, in fața comitetelor și consiliilor 
oamenilor muncii din înu-epri rated șl centrale, a 
coteriilor ministerelor, a organelor și organizațiilor 
de partid, sindicatelor, organizațiilor', de tineret și 
celorlalte organizați! obștești sarcina de a crea 
condițiile materiale, tehnice șl organizatorice nece
sare Îndeplinirii angajamentelor, de a stabil! și u- 
pllca In fiecare unitate economică, ta flecar© loc de 
muncă, măsuri hotărite pentru punerea mai largă 
in valoare a rezervelor existente, in scopul crește
ri! mai rapide a producției șl eficienței activității 
economice.

4. — Pentru punerea, in valoare a rezervelor de 
sporire a producției Industriale, Conferința Națio
nală stabilește :

a) .în toate Întreprinderile și centralele indus-

Conferința Națională a Partidului Comunto 
Român, Întrunită ta zilele, de 19—21 Iulie 1072, ,
a analizat, într-un spirit de înaltă exigență, acti
vitatea - desfășurată de ■copumlștij de organele .și 
organizațiile de partid,! de .toți oamenii muncii, 
peptru înfăptuirea hotăririlor Congresului al X-lea 
al" partidului șl a adoptat măsurile necesare in 
vederea îndeplinirii șl depășirii’prevederilor pla
nului cincinal pe perioada 1071—1975, a realizării 
until nou șl puternic, avtat în opera de-edificare 
a sbclclfiții socialiste multilateral dezvoltate.

larga dezbatere care a avut loc în perioada 
premergătoare .Conferinței Naționale a prilejuit o 
tunplă și profundă analiză a celor mâl importante 
prpbleine ale activității economlco-soclalc, a re
levat hotăriren de nestrămutat a comuniștilor, a - muie și.juiuui-
înțregli noastre națiuni de a transpun© in viață ' triale, precum șl la nivelul mmistere-'or șl al jude- 
grandtosul program do înflorire multilaterală a ' țelor, este necesar să s© acționeze cu mai multă 
României socialiste. Conferința dă o înaltă apr©- fermitate, pentru folosirea Intensivă a capacităților 
ciere muncii rodnice, pline dc abnegație, desfă
șurată de clasa muncitoare, țărănime, .intelcetua- 
lltate, de toți oamenii muncit, fără deosebire de 
naționalitate; din țară noastră, pentru depășirea 
prevederilor cincinalului, pentru tatimplnarea cu 
s;oi șl remarcabil© rezultate, a Conferinței Na'lo- 
naje a partidului’șl a-cele! de-a 25-a aniversări 
a proclamării republicii.

Conferința consideră că, in îndeplinirea misiu
nii ce i-a fost încredințată, Comitetul Central. în 
frunte cu secretarul general al partidului, tovară
șul' Nicola©. Ccaușcșcu, acționează im un înalt spF" 
ritrde răspundere față de destinele patriei, con- 
duce cu-^fermitate ef orturtie: In tregulu!'popor pcsi- 

. iru înfăptuirea hotărirtlor Congresului al X-lea. 
pentru construirea. -soctaUșmului. șl, comunismului 
în ț,România. Delegații la- conferință- își-:exprlmă 
adeziunea deplină la raportul prezentat, dc tova
rășul Nicola© Ceaușescu — document de excep
țională însemnătate pentru isc li vita tea partidului 
și jpoporulul — care analizează în mod științific 
fenomenele șl procesele d’în societatea noastră so
cialistă,’plina ta evidență .marile rezerve existenta 
în;economia națională’ trasează căile șl soluțiile 
penlru a imprima un curs tot mal dinamic dez
voltării eeonomico-soctale In vederea ridicării 
Rojnânie! Ia un înalt nivel de civiEzație șf pros
peritate. . .

el. — în perioadă care a trecut.d® la jConfcrința 
Națională din 1907 șl de ia Congresul al X-lea au 
fost obținute realizări de seamă ta asigurarea 
progresului general al șocletățll noastre socialiste, 
înfăptuirea cu succes a planului cincinal 1000— 
1970 a determinat dezvoltarea puternică a forțelor 
de producție, sporirea avuției naționale și, pa' 
această bază, îmbunătățirea fa ccnUnuare a nive
lului de trai al întregului popor.

Muncind cu etan șl abnegație pentru îhdopU- 
nfltea prevederilor actualuluJ cincinal, oamenii 
muncli.au obținut in anul 1971 și în primul.se- 
mesîru ol acestui an nbl succes© în dezvoltarea 
economlco-soclală a țării. în această perioadă, 
producția globală Industrială — dezvoltîndu-se 
într-un ritm dc 11,5*/» — a depășit eu circa” 11 
miliarde lei prevederile pianului. Recolta de ce
reale, dc 1415 milioane tone, obținută”anul 'trecut 
a înregUlniț cel mal înalț nivel atins pînă num 
do țâra noastră.

Creșterea susținută a producției materiale, va
lorificarea mal judicioasă ă reșurșâlcsr naționale,’ 
accentuarea laturilor calitative al© dezvoltării au 
determinat sporirea, in anul 1971, a venitului na
țional cu 12,8 la sută ; aceasta a permis ci, para
lel cu alocarea unGr fonduri înseninate pentru 
dezvoltarea forțelor de producție al© țării, să »e 
Înfăptuiască1 noi .măsuri, pentru 'îmbunătățirea' îii- 
veluluf de trai al Întregului popor.

2. — Conferința Națională evidențiază marea 
însemnătate pe caro o are pentou dezvoltarea eco
nom Ică-soclală a României mișcarea de masă de
clanșată ta întreaga țară pentru, depășirea cinci
nalului 1971—1975. Conferința Națională, sublinia
ză ta mod deosebit jnlțiallva Conferinței extraor
dinare a Organizației- de partid a municipiului 
București, care, ad rested organizațiilor județene 
de partid chemarea la întrecere pentru realizarea 
planului cincinal în 4 ani șl jumătate, 8-a angnjat 
sâ asigure în Capitală, în perioada 1971—1075, o 
producție industrială globală eupllmentară de 52 
miliarde lei.

Conferința Națională salută angajamentele luate 
de organizația municipală București și de confe
rințele județene de partid, apreciind că există po
sibilități-real©-. pentru îndeplinirea înainte de ter
men a prevederilor actualului cincinal.

Conferința stabilește că angajamentele asumate 
trebulc'să se concretizeze [în produse fizice nece
sare economic! naționale — pentru piața internă și 
export — care să contribuie efectiv la creșterea 
avuției naționale șl a venitului național Prin ob
ținerea an dc an a unor sporuri suplimentare de 
producție se vă putea realiza la nivelul anului 1075 
o producție Industrială cu 40—G0 miliarde lei peste 
prevederile taițlaJe șl un venit național cu 20 mi
liarde lei rpai mare decit cal stabilit ta cincinal.

Ag." _ Conîerinta Națională trasează Consiliu
lui de Miniștri sarcina de a ciabpra, pină ta sfirșl
tul anului 1072, un plan suplimentar care "ea. par-' 
nîita justa corolare a sarcinilor asumate paste pre
vederile ctadnâlulul.

’Comitetul de Stat a! Ptaiitftefirli .va slab!!!, im- 
pfeună cu minlstene!©. îisțj produselor la care ur
mează Să se realizeze depășiri.
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pierderilor la laminare și prelucrare, utilizarea pe
scară mal largă a înlocuitorilor, a deșeurilor din 
producție șl consum, evitarea risipei oricărui gram 
de material.

Ministerul Aprovizionării Tehnlco-Matcriale șl 
Controlutai Gospodăririi Fondurilor Fixe, Împreu
nă cu. ministerele producătoare, ■trebuie să. funda
menteze pe baza științifice normele de consum, 
țtnind seama de dotarea tehnică a industriei, de 
progresele înregistrate pe plan mondial in unități 
similare. ’

folosiroa eficientă a Întregii baze tehnlco-matcriale 
șl a forței de muncă din agricultură exploatarea 
cu maximum de randament a sistemelor de iriga
ții, pentru gospodărirea judicioasă a resurselor 
de apă șl protejarea lor împotriva poluării, pen
tru utilizarea rațională a parcului de tractoare 
și mașini agricole, a' îngrășămintelor chimice, în 
vederea obținerii unor producții mari șl stabile ta

țelor, este necesar să se acționeze cu mai multă

de producție șl încărcarea corespunzătoare a ma
șinilor și utilajelor.

Organele și organizațiile de partid, comitetele șl 
coBSijille oamenilor muncii vor' Identifica rezer
vele de capacități de producție șl vor stabil! piuă 
la sfirșltul anului în curs căile de $alorifl<®re in
tensivă a acestora ; Se vor rerâdea șl complete 
programele de măsuri existente în flecar© unitate 
pentru ’ generahzjirea schimbului II șl exlindercă 
schimbului III, urmărind aplicarea lor riguroasă. 
O deosebită atenție trebuie să se acorde fintropclp,-. 
doritor cojMtiructoare .de mașini și șecțillo» meca- 
uice aparțlnind tuturor ministerelor^ la care există 
tnxri reș^^;de,.rap.arițăți:fte :I®Qd’Jcțto Inșufictarp, ■

■ folosite. . - j • ■ ’ ■
Se va.acționa,.rtJjjwtarjre pentru,.șcurtareu dura-;, 

telor d© atingere a;parametrilor proiectați la noile , 
capacități dc producție; se Impune^ dc asemenea, 
să fio luate măsuri deosebite penteti ca in cel mai 
scurt timp să fie recuperat© răminerlle in urină la 
atingerea parametrilor proiectați din industria me- 

Jalurglcă, chimică, industria lemnului șl materia
lelor de construcții.

Colegiile ministerelor’ șl 
muncii din centrale vor lua măsuri pentru folosi
rea Integrală a suprafețelor existent© asiguriridu-șe 
cu investiții mid montări suplimentare de mașini 
și utilaje-

Organele și organizațiile de pir ti ci. organe?©, de 
conducere colectivă din hHrep.-mdc-.-l și centrate, 
organizațiile de sindicat șl tineret vor trebui .să s© 
preocup© permanent de asigurarea cadrelor cali
ficate, a asistenței tehnice necesare, ta vederea 
funcționării continue șl cu randament© ridicate a 

’mașinilor șl’utilajelor in toate schimbuHla.
b) îmbunătățirea aprovizionării • tehnîco-inate- 

rialc Impune să se acorde p atânție deosebită di- 
menslonăril judicioase a stocurUor de materii pri
me, de malerlaio șl combustibil,' care să .asigure o

- desfășurare ritmică a producției; evitarea cri căror 
iihoâillzărl dc resursș. ■ ■

Pentj-u produsele ale căror lailanțe se- aprobă 
©enlrullzat est© .necesar să s© știlbtiească prin plan 
repartiții pe beneficiar!, ăilnisterele șl centralele 
vor lua mâșuri pentru ca flew-re întreprindere 
su-șl determina in mod riguros necesarul do. ma
terii prime ș! materiale, de combustibil șl energie, 
in concordanță cu programele de'producție șl pe 
baza unor norme, de consum fundamentate științi
fic ; să respecte întocmai eonlractelo Încheiate, să 
livreze produsele la dimensiunii© șl de calitățile 
solicitate de beneficiari. Ministerul Aprovizionării 
Tehhloo-Materialc șl Controlului G«;podăriril Fon
durilor Fixe trebuie să ia măsuri pentru respec
tarea cu strictețe a normelor de consum stabilite 
și eliminarea risipei, pentru gospodărirea rațională 
a tuturor resurselor materiale.

c) Bidlcarea nivelului tehnic al producției, mo
dernizarea tehnologiilor de fabricație și îmbună
tățirea calității produselor trebuie să stea în cen
trul preocupărilor de creștere a eficienței econo
mice din toate unitățile industriale, '

Organele șl organizațiile de partid,-organele de 
conducere colectivă vor trebui aă acționez© ener
gic șl permanent pentru înnoirea și modernizarea 
produselor, in. pas cu progresele științei și tehnicii, 
pentru reproiectarea mașinilor șl utilajelor, asimi
larea moi rapidă a noilor produse, promovarea 
unor tehnologii de înaltă productivitate. In flecare 
unitate și la fiecare toc de muncă trebuie să ee 
asigure respectarea riguroasă a disciplinei tehno
logice, întărirea controlului do calitate în , toate 
fazde .de producție, să 50 depună eforturi susținute 
pentru ca produsele fabricat© să răspundă exigen
țelor crescînde ale pieței interne și externe.

d) Valorificarea superioară a materiilor prime 
și materialelor — problemă fundamentală a efl- 
ctențoi industriale — trebuie să angajeze cu toată 
răspunderea activitatea conducerilor de unități, a 
institutelor dc proiectări șl compartimentelor de 
concepție in vederea'realizări! dc produse cu per
formanțe tehnico-ecopomlce șl valori dc întrebuin
țare ridicate, car© incorporează o cantitate cit mai 
marc do muncă complexă, Introducerii de tehno
logii modeme, sporiri! randamentelor ta folosirea . 
combustibililor șl energiei.

c) în toate unitățile economice trebuie să se ia 
Btâsurl hătărite pentru reducerea cheltuielilor ma
teriale, să se instaureze o disciplină fermă în do
meniul gospodăriri! resurselor.

Este necesară o mal Intensă preocupare pentru 
diminuarea consumurilor Epeclfich de materii pri
me. materiale șl combustibili in toate .ramurii© 
industriale, eeonoililslrea metalului, eliminarea

consiliile oamenilor

M

f) Un obiectiv esențial 11 constituie ridicarea mni 
rapidă a productivității muneii. In acest scop, mi
nisterele. centralele șl întreprinderile trebuie să 
intensifice activitatea de concepție în vederea per
fecționării organizării producției, să ta măsuri pen
tru extinderea mecanizării șl automatizării pro
ceselor de producție, promovarea tehnologiilor mo
deme de fabricație, mecanizarea transporturilor 
Interne, ridicarea nivelului de calificare al munci- 
îorilor. trecerea la deservirea mal multor mașini, 
în toate unitățile teebulo întărită disciplina șl or
dinea, eliminata pierderile din timpul de lucru șl 
Întreruperile procesului de producție.

Consiliul de Miniștri va lua pină în 
toamnă măsuri- pentru stabilirea șl apli
carea de normative precise de încadrare 
cu personal administrativ a unităților socia
liste, in vederea asigurării unul raport just între 
numărul celor.care lucrează direct în producția
materială șl numărul celor ocupați în alte acti
vități. :

Colegiile ministerelor, consiliile șl comitetele oa
menilor muncii trebuie să la măsuri hotarite pen
tru reducerea p©rșoniilulul ocupat in activități ’W 
administrație, folosirea cu precădere'â tingtaerilor 
șl. tehnicienilor in conducerea ncsnijloeîtă-â'^pro* 
ducțiel, In'muricâ ’âe cercetare șl proiectate; aco
lo unde se creează bunurile materiale — adevă
rata .'avuție națională.

g) Ministerele, centralele ș! întreprinderile tre
buie să se preocupe in mod deosebit'do dezvol
tarea concentrării, specializării șl cooperării in pro
ducție, care să ducă la realizarea unor serii mari 
de fabricație, mal buna folosire a capacităților, 
eliminarea paralelismelor in realizarea unor pro
duse; șl subansamble — cale importantă de creș
tere a productivității muncii, reducerea costurilor, 
ridicarea calității producției șl sporirea rentabi
lității.

Ministerul Industriei Construcțiilor de Mușini 
trebuie să elaboreze un program de perspectivă 
pentru extinderea specializării șl cooperări! între 
întreprinderile cu acest profil aparțlnind mai mul
tor ministere ; programe similare vor trebui îp- 
tocmlle pentru Industria chimică, precum șl pen- - 
tru alte ramuri de activitate.

h) Comitetul de Stat al Planificării împreună 
cu Direcția Centrală de Statistică, ministerele și- 
organele de sinteză ecbnamieă trebuie să,.îmbu
nătățească, în cel mai scurt timp, indicatorii acti
vității de. producție, astfel incit aceștia .Să reflecte 
mal fidel efortul unităților, contribuția lor reală 
la sporirea avuției naționale. ■

5. — Organele și organizațiile de partid, orga- 
.jiele de conducere din întreprinderi, centrale șl 
ministere, din toate unitățile socialiste nu obligația 
să acționeze cu răspundere pentru bună gospodă
rire a fondurilor materiale și financiare, să la mă
suri hotărlte pentru introducerea unul regim strîns 
de economii, întărirea disciplinei de plnn șl finan- 
etare, înlăturarea pierderilor șl risipei, sporirea 
continuă a rentabilității și — pe această bază — a 
veniturilor soc!etății.

Tn toate unitățile trebuie să se asigure creșterea 
vitezei de rotație a fondurilor materiale și fluan- 

' clare — factor important de accelerare a progre
sului economic șl de ridicare a nivelului do trai. 
O deosebită importanță au in această privință 
utilizarea intensivă a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor in vederea asigurării în termene cit mai 
scurte a resurselor necesare reînnoirii șl moder
nizării fondurilor fixe, scurtarea ciclului aprovi- 
zioimre-fabTlcație-desfacere, creșterea vitezei de 
rotație a banilor.

Ministerul Finanțelor, toate instituțiile financlar- 
banenre vor întări controlul asupra modului cum 
slnt gospodărite mijloacele materiale șl bănești ale 
unităților socialiste, vor acționa moi hotărit pen
tru dimensionarea judicioasă a volumului mijloa
celor circulante, întărirea disciplinei financiare, 
apărarea integrității fondurilor de producție, creș
terea eficienței în toate întreprinderile și organi
zațiile socialiste.

0. — în agricultură se Impun măsuri hotărfte 
pentru realizarea unor producții vegetale și ani
maliere sporite, cu cheltuieli minime.

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare 
și Apelor, comitetele oamenilor muncii din între
prinderile agricole de stat șl stațiunile de meca
nizare, organele de conducere ale cooperativelor 
agricole de producție, organele și organizațiile de 
partid, toți lucrătorii din agricultură au datoria 
să desfășoare o Intensă activitate pentru folosirea 
posibilităților existente do depășire a prevederilor 
do producție agricolă ale planului cincinal.

O problemă esențială care trebuie să stea per
manent în atenția comitetelor Județene șl comu
nale do partid, a organelor agricole, este apărarea 
d conservarea fondului funciar, îmbunătățirea ca- 
dtfițllor productive ale pamtatuiu! șl redarea in 
cȘrcultiii agricol a noi suprafețe de teren. Este 
necesar să se acorde o deosebită atenție pentru

hectar. ■
In scopul valorificării depline a potențialului 

agricol se vor lua măsuri pentru zonarea judi
cioasă a culturilor, producerea șl asigurarea unor- 
soluri superioare de semințe de cereale, plante teh
nice, legume, plante cț° nutreț, material să cil tor 
vill-pomlcol, aplicarea mai largă în practică a 
agrotehnicii modeme. Paralel cu dezvoltarea pro
ducției de cereale, se va asigura extinderea culti
vării plantelor tehnice, realizarea unor producții 
sporite și de bună calitate în Idgumlcultură, vi"..i- 
cullură și pomicultură.

în zootehnie. concomitent cu mărirea efectivelor 
de animale, va trebui să crească preocuparea pen
tru ameliorarea raselor’ de animala șl ridicarea 
produeLlvltățji acestora, corespunzător sarclnllor 
stablllte in programul de dezvoltare a zootehnici. 
Este necesar sft fie, luate jn eonilnuar© măsuri 
pentru asigurarea bazei furajare prin sporirea 
producției la hectar a plantelor de nutreț, extin
derea culturilor diible șl valorificarea mai largă a 
potențialului de pășuni și finețe al țării noastră 

întreprinderile agricole de stat trebuie să-și 
îmbunătățească radical activitatea, să folosească 
din plin baza tehnlco-muterlală de care dispun, 
astfel Incit pină la sfirșltul cincinalului actual să 
se situeze ia nivelul țărilor cu agricultură avan
sată în ce privește organizarea producției, randa
mentele medii la hectar șl-pe-cap de animal, chel- 
tutehlc’-de'producție, ■•proâuciivltat&î și ■"folosirea 
forței de' muncă la 100 ^hectare, 'devenind model’ 
de organizare pentru întreaga noastră agricultură 
socialistă..

în cooperativele agricole de producție este ne
cesar să se acorde o atenție mal mare utilizării 
raționale a forțeii de muncă, întăririi disciplinei 
și perfecționării organizării muncii, extinderii re
tribuție! stimulative pe baza acordului global, di
versificării in continuare a activităților produc
tive. .

Folosirea deplină a întregului potențial mate
rial și uman de care dispune agricultura trebuie 
să ducă la reducerea cheltuielilor de producție șl 
îndeosebi a cheltuielilor materiale, la. ridicarea 
rapidă a eficienței economice, la creșterea aportu
lui acestei ramuri de bază a economiei românești 
la sporirea venitului național.

— în transporturi trebuie să se acționeze mâl’ _ . f . . .... 
mijloacelor de transport și reducerea 
<* ‘ 
comunicațiilor, împreună cu celelalte ministere vor 
lua măsuri pentru extinderea acțiunii de optimi
zare a repartizării volumului de mărfuri pe dife
rita mijloace șl sisteme de transporturi în concor
danță cu nevoițe economiei naționale, pentru in
troducerea pș scorii largă a paletizăfii și -contai; 
nerlzării, dotarea cu autovehicule de mare capa
citate și remorci, cu tractoare de., mare putere și 
înalt randament, pentru extinderea mecanizării 
operațiilor de încărcare-descărcare.

8. — Conferința consideră că justa repartizare 
a venitului național pentru dezvoltare și pentru 
consum constituie o condiție hotăritoar© a progre
sului general al societății.

Fondul național de dezvoltare econom ico-soctalft 
trebuie să fie folosit cu prioritate pentru lărgirea 
și modernizarea fondurilor fixe productive, pentru ' 
înzestrarea economie! cu mașini șl utilaje — ele
mente active ale procesului de producție.

Pentru utilizarea cu înaltă eficiență, a fondului 
național de dezvoltare economlco-soctaia trebuie 
îmbunătățită în continuare activitatea de proiec
tare șl construcțll-montaj spre a reduc© substan
țial investiția specifică prin adoptarea de soluții 
tehnologice șl constructive economicoase, elimi
narea supradimwnștonărilor, a finisajelor Inutile 
sau exagerate, extinderea amplasării instalațiilor 
în aer liber, realizarea unor construcții ușoare șl 
Ieftine, includerea spațiilor pentru birouri în cor
purile clădirilor productive.

Conferința fume hi fața Ministerului Construc
țiilor Industriale, a organizațiilor de construcții- 
montaj, a ministerelor beneficiare do investiții, 
a organizațiilor de partid șl a tuturor oamenilor 
muncii care lucrează în acest sector sarcina de a 
mobiliza toate forțele pentru realizarea exemplară 
a programelor de Investiții, pentru scurtarea dura
telor de execuție și de dare în funcțiune a noilor 
capacități.

Comitetul de Stat ol Planificării, împreună cu 
Ministerul Aprovizionării Te’mlco-Matertale șl 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Minis
terul Industriei Construcțiilor de Mașini șl cele
lalte ministere producătoare de mașini șl utilaje, 
trebuie să asigure corelarea strictă a producerii 
șl livrării utilajelor tehnologice cu graficele do 
montaj și termenele de punere în funcțiune a 
noilor obiectiv© de investiții. Eslo necesar ca cen
tralele șl întreprinderile producătoare de utilaje 
să: ta, măsuri pentru realizarea acestora la un nivel 
calitativ corespunzător, pentru respectarea rigu
roasă h obligațiilor asumate prin contracte. 

■ Unitățile de construcțll-montaj trebuie să se 
preocupa mal susținut de extinderea metodelor 
Industriale do execuție, ridicarea gradului de mo- dezvoltate in România.

canizare a lucrărilor șl utilizarea intensivă a ma
șinilor șl a utilajelor in construcții, asigurarea 
continuității lucrărilor în toi cursul anului, per
fect,lonarea organizării munci! șl întărirea ordinii 
și disciplinei, reducerea consumurilor de materiale 
de construcții — îndeosebi de metal, ciment șl 
lemn — folosirea mai’ largă a materialelor înlo
cuitoare, realizarea direct pe șantiere a prefabric 
catalor șl a unor construcții metalice.

9. — Conferința Națională consideră că cerce
tarea știlnțiflco-teli'nlcă trebuie să-șl sporească 
substanțial contribuția la realizarea obiectivelor 
de dezvoltare econom!co-socială a, țării, să fie ferm 
orientată spre rezolvarea problemelor de Interes 
major alo economiei. în acest scop este necesară 
concentrarea — pe baza unui program unic — a 
eforturilor tuturor cercetătorilor, indiferent de lo| 
cui in care lucrează, Întărirea conlucrării între 
cercetare, proiectare șl producție pentru lărgirea 
baze! de materii prime, Introducerea In ‘elrculUd 
economic a înlocuitorilor materialelor scumpe ,țl 
deficitare, perfecționarea mașinilor și utilajelor, 
elaborarea de noi tehnologii de fabricație, reduj- 
cerea consumurilor materiale șl fabricarea de 
produse no!, superioare, alinierea acestora la ni
velul performanțelor tehnlco-economlce realizate 
In țările avansate. O atenție sporită se va acorda 
soluționării problemelor legate do protecția me
diului împotriva poluării, utUizIndu-se, In aers;'. 
scop, mijloace tehnice șl tehnologii perfecționate, 
corespunzătoare.

Consiliul Național pontai Știință și Tehnologie; 
academiile de știință, ministerele economice. Mi
nisterul Educației și învățămlntului, conducerile 
insllluțlWor de .cercetare șl proiectare trebuie să 
ia măsuri pentru utilizarea mal bună a bazei mn- 

- teritde. fscurtarea termenelor- de finalizare a cer
cetărilor.șl aplicarea rapîdă.Jn pn-oducție a rezuj-

7.
hotărit pentru folosirea Integrală a capacității 
mijloacelor de transport șl reducerea costurilor 
de transport Ministerul Transporturilor șl Tele-

tatei ar acestora. I
10. — Un Imperativ esențial In activitatea de 

comerț exterior -este sporirea exporturilor, valri- 
rlflcarea superioară a muncii național© printZ-o 
participare activă la schimburile Internaționale de 
valori, ta diviziunea mondială a muncii, asigu
rarea condlțlito- pentru echilibrarea balanței de 
plăți extern© încă din anul 1974.

Pină ta sfirșltul acestui an fiecare minister, 
centrală șl întreprindere trebui© să fa 
programe de măsuri pentru sporirea exportului 
intr-o proporție mal mare decit cea prevăzută în 
planul ctoctaal. Angajamentele luate cu privire la 
depășirea planului de producte industrială tre
buie să se concretizeze in bună parte In produse 
pentru export Este, necesar să sc acționez© intens 
pentru creșterea șl îmbunătățirea structurii ex- 
porturHor, ridicarea conipo'dtJvilățil produselor ro
mânești, adaptarea lor permanentă la cerințele 
pieței externe. j

în același timp, se impun măsuri mal hotărite ’ 
pentru dimensionarea importurilor la strictul ne
cesar, prin-Mostrea mal largă a resurselor șl po
sibilităților producției tatenne, înfăptuirea progrâj'^.’ 
mclor de Integrare a fabricației unor procijjșct£2^ 
se realizează pe bază de licențe. Flecare minister, ' 
centrală și unitate producătoare trebuie să urnri / 
rească obținerea din activități proprii a mijloa
celor valutare necesare importurttor, să asigur© 
plusuri de valută pentru economia națională.

Se Impune să fi© extinsă-pe scară largă aejiu- 
nile de cooperare în producție, ta domeniul teh
nicii și științei cu alte țări, în scopul folosirii 
mal largi a avantajelor participării la diviziunea 
internațională â muncii..

Va trebui să se acorde în continuare toată aten
ția lărgirii cooperării cu țările socialiste membre 
în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, fa ca-, 
drul „Programului Complex3, menit să contribuie 
ta progresul multilateral al fiecărei țări șl la ega
lizarea nivelurilor tor dc dezvoltare economică 
Vor trebui dezvoltate acțiunii© d© cooperare cu 
toate țările socialiste în interesul progresului fie
căreia șl al propășirii generale a socialismului.

Un obiectiv de seamă trebuie să-l coaisiltuie 
dezvoltarea schimburilor comercial© și a coope- ' 
rării fa producție cu țările în curs de dezvoltare. 
Este necesar să se aplice consecvent programul de 
acțiuni șl măsuri,' aprobat de Comitelui Executiv 
al C.C. ol P.C.R. privind colaborarea cu țările 
africane ; totodată, vor trebui elaborate progra
me similare ta vederea intensificării cooperării 
cu țările din Asta șl America Latină.

Vor fi amplificate șl diversificat© relațiile co
merciale și acțiunile de cooperare cu țările capi
taliste dezvoltate ; ss vor dezvolta contactele șl 
legăturile cu diferite organisme economice șl fi
nanciare internaționale, în vederea unei partici
pări mal intense a Român ie! la circuitul economic 
mondial.

*
îndeplinirea înainte de termen a pianului ctaci- 

pal. reprezintă un Imperativ major al accelerării 
dezvoltării «»n om !co-sociale a țării noastre, In 
interesul avinlulul general al construcției socia
liste, al rldicfiril mul rapide a nivelului de trai 
ai poporului. Conferința Naționalii cheamă orga
nele șl .organizațiile de partid, comuniștii, clasa 
muncitoare, țărănimea ș! intelectualitatea, toți oa
menii muncii fără deosebire do naționalitate să-și 
mobilizeze forțele și energiile creatoare,, să mun
cească cu elan și abnegație pentru ridicarea pa
triei noastre pc noi trepte de civilizație șl prospe
ritate, pentru Înfăptuirea Programului partidului 
de construire a societății socialiste multilateral

muncli.au
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Conferința Națională a Partidului Comunist Ro
mân, analizînd activitatea desfășurată pentru per
fecționarea organizării șl conducerii vieții sociale 
și dezvoltarea democrației socialiste, apreciază, că, 
în noua etapă Istorică In care a intrat România 
o dată cu trecerea la făurirea societății socialiste ’ 
multilateral dezvoltate; conducerea vieții econo- 
mîco-soclale devine un factor hotăritor de care 
depinde Înfăptuirea cu succes a programului par
tidului nostru.

Conferința Națională constată cu satisfacție că 
înfăptuirea hotărtrilor adoptate de partid la Con
ferința Națională din I0G7 și Congresul al X-leâ 
a avut drept rezultat îmbunătățirea substanțială 
a conducerii întregii societăți, a activității orga
nelor de stat centrale și locale, lărgirea demo
crației socialiste, intensificarea participării ma
selor la conducerea treburilor stalului. S-a mani
festat tot mal puternic rolul conducător al parti
dului în toate domeniile d-e activitate, s-a amplifi
cat rolul statului In conducerea unitară a tuturor 
laturilor activității economico-sociale.

Conferința apreciază că reorganizarea adminis
trativ-teritorială a4 avut o mare însemnătate pen
tru Întărirea rolului unităților de, bază — orașul 
șl comuna, pentru înfăptuirea politicii partidului 
de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție 
pe Întreg cuprinsul țârii, ridicarea nivelului de 
civilizație a tuturor orașelor șl satelor, pentru spo
rirea atribuțiilor organelor teritoriale In 'soluțio
narea problemelor economice, sociale și obștești 
pe plan local Măsura îmbinării funcției de'prim- 
secrelar cu cea de președinte al comitetului exe
cutiv al consiliului popular s-a dovedit a fi pa 
deplin jusiă, ea contribuind .la creșterea rolului 
conducător al partidului în viața socială, la. o 
mal bună îmbinare a activității de partid și do 
stat, la întărirea legăturilor organelor locale cu 
masele largi de oameni a! muncii.

Conferința apreciază că promovarea largă a 
principiului muncii șl conducerii colective, înfiin
țarea comitetelor'șl consilii lor oamenilor mun-cil, 
înstituțlonnUzarea adunărilor generale nu creat 
cadrul organizatoric corespunzător pentru parti
ciparea activă a oamenilor muncii la conducerea 
activității economice, au ridicat pe o treaptă su
perioară democrația economică muncitorească, so
cialistă. S-au îmbunătățit structurile organizatori
ce ale ramurilor producției materiale, au fost le
giferate atribuțiile șl răspunderile pe toate trep
tele, relațiile dintre acestea, creindu-se condiții 
pentru sporirea eficientei în întreaga! economie.

îmbinlnd în mod organic conducerea centrală 
cu stimularea Inițiativei maselor, In cadrul apli
cării consecvente a cenfralismului democratic, s-a 
dezvoltat șl adlnclt democrația socialistă, au fart 
create condiții pentru participarea nemijlocită a 
clasei muncitoare, țărănimii, lntelectualliățiij a tu
turor oamenilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, la elaborarea șl înfăptuirea politicii de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

O contribuție Importantă la mobilizarea oameni
lor muncii pentru înfăptuirea programului par
tidului au adus sindicatele, organizațiile de tine
ret, organizațiile de femei, celelalte organizații 
de masă șt obștești,, consiliile oamenilor muncii 

Esdnd . naționali lăți lor conlocuitoare. Un rol 
tot mai însemnat în viața politică șl socială a 
poporului nostru are Frontul Unității Socialiste. 

« Consultarea permanentă a maselor, dezbaterea 
publică a principalelor proiecte de legi și hotă
rî ri, organizarea de consfătuiri cu cadre de con
ducere și specialiști, dialogul viu cu poporal și 
vizitele de lucru In toate județele țării ale con
ducătorilor de partid și de stat au devenit o me
todă .esențială în conducerea activității, o trăsă
tură definitorie a democrației noastre socialiste. 
3-a Întărit continuu legalitatea socialistă, întreaga 
activitate socială și de stat fiind 'așezată pe fun
damentul normelor legale.

Ca urmare a activității desfășurate pentru per- 
fecțlonnrca organizării șl conducerii vieții sociale 
s-au întărit orânduirea noastră socialistă, unitatea 
dintre clasa muncitoare — clasa conducătoare 
a societății noastre socialiste — țărănime șl Inte
lectualitate, ’mobilizarea Întregului popor în jurul 
partidului, pentru realizarea obiectivelor făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

Conferința Națională dă o înaltă apreciere ac
tivității desfășurate de Comitelui Central al Par
tidului Comunist Român șl de guvernul Republicii 
Socialiste România, de tovarășul- Nlcoiao 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele. Consiliului de Stat, 
pentru perfecționarea continuă, a vieții economico- 
Eodffile șl de stal, pentru lărgirea democrației so
cialiste, pentru întărirea participării maselor la 
conducerea vieții sociale.

Conferința Națională îșl însușește, în întregime 
raportul prezentat de tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
în caro se face o analiză profundă, multilaterală, 
cu privire la stadiul actual tte dezvoltare a tării 
șl se stabilesc — pe baza aplicării creatoare a 
teoriei marxlst-lcnlnlste ș! a generalizării expe
riențe! de pinii acum — direcțiile principale spre 
care trebuie concentrate eforturile generale alo 
partidului, ale întregului popor, In vederea per
fecționării conducerii vieții econom lcosocla ie, a 
activității statului, dezvoltării democrației socia
li sie, rid'cărți pe o treaptă superioară a edificării 
socialiste in România.

1, Conferința Națională consideră că este nece
sar să se acționeze continuu pentru perfecționa
rea conducerii, conștiente, planificate a activltații. 
economîco-soclale, a întregii societăți, pentru crea
rea cadrului organizatoric cel mal corespunzător 
în vederea participării efective a maselor largi 
populare la conducerea societății, realizlnd astfel

tot mai deplin principiul socialist1 al făuririi de 
către popor a proprie! sale Istorii.

în elaborarea măsurilor, privind conducerea 
planificată a activității econom Ico-soclale, partidul

lipsuri,:In primul rind In organizarea centralelor, gănlzezc periodic,-ta 3—5 ani, asemenea conferințe,. depllnește cutelnste’rolul de apărător al națIunH 
precum șl ta relațiile acestora cu întreprinderile ’ ’’ ‘ ’ ’’.....j

și cu ministerele, Con feri ni,a Națională consideră
. ... . _ . .. . . __ necesar să se acționeze cu toată' fermitatea pentru

pornește de ta concepția matarialisl-dlalectică șl buna funcționaro a unităților economice, pentru 
Istorică, de ta faptul’că fiecărei orindliiri sociale, asigurarea linei conduc®! științifice ta toate nl- 
fiecărel etape de dezvoltare a sodelății îl cores
punde o anumită formă de organizare, de condu
cere. In condițiile soctaîlsmulul, conducerea conș
tientă a societății pe baza unul plan național unic 
este o necesitato obiectivă. Planul național unic 
asigură concentrarea tuturor forjelor materiale și 
umane ale societății In vederea dezvoltării rapide 
a Industriei, agriculturii!, științei șl culturii și, pe 
această bază, ridicarea nivelului ele viață al în
tregului popor. - . ’ «

Conducerea planificată a societății trebuie să 
asigure dezvoltarea In ritm înalt și, in același 
timp, armonioasă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, progresul producției de bu
nuri materiale,. în pas eu cele | mai no! cuceriri 
ale științe! șl tehnicii ;. să urmărească formarea 
și perfecționarea noilor relații de producție, a 
tuturor relațiilor sociale, afirmarea ta viață a 
principiilor dreptății șl . echității comuniste, 
întreaga activitate de conducere i-ebutc să 
se bazeze pe studierea șl cunoașterea legilor 
obiective trio dczvoltăr'l socialo — ătit a celor cu 
caracter generai cit șl a celor ce se formează 
In cadrul orindulrll socialiste — acțlonindu-se în 
mod conștient pentru lichidarea Jcontradicțiilor 
existente sau Care mal apar, Împledicind ca ele să 
devină antagoniste, pentru realizarea unei con
cordanțe tot mn! depline Intre forțele de produc
ție șl relațiile de producție, pentru progresul ne
întrerupt al societății socialiste.

Activitatea de conducere plani fleată trebuie să 
pornească de ta obiectivele' fundamentale strate
gice ale partidului nostru comunist — făurirea 
societății soctalLste multilateral decoltate, edlfi- 
carea orinduirticomunlște ta România. , j

X <în procesul, de perfecționare a conduceri! șl 
planificării activității: economico-soclale . se ’afir
mă tot mai puternic rolul partid,uluf de torță po- 
llltlcă conducătoare, a societății, necesitate Istorică 
a făuririi societății socialiste multilateral dezvol
tate șl a trecerii ta comunism. . .

Creșterea șt afirmarea rolului conducător al 
partidului trebuie să se exprime In. integrarea sa 
organică In activitatea șl viața scciotățll. Consa
crarea partidului comunist ca forță politică con
ducătoare a societății noastre socialiste nu este 
efectul unor- dorințe subiective, cl Însuși rezulta
tul dezvoltări! istorice ; prin Întreagă sa activi
tate partidul comunist a dovedit că se identifică 
cu aspirațiile cele mai profunde ale -oamenilor 
muncii, cu Interesele întregii națiuni ;socialiste.. 
Activul de bâză: șt: toți membrii parhdțilul trebuie , 
să participe la dezvoltarea economlco-soclală in , 
mod nemijlocit, dinăuntrul tuturor organismelor 
economice, sociale și de stat ale țării

3. Conferința Națională apreciază] că o dată cu 
creșlierca -rolului partidului continua să se ampli
fice: rolul statului ln! conducerea unitară a între
gii societăți. Dez.volta-ea societății I pe baza pia
nului național unic constituie unui dintre atri
butele fundamentale ale statului socialist, o for
mă esențială de manifestare a: principiului su
veranității naționale. în condițiile creșterii rolu
lui statului in dirijarea organizată a tuturor la
turilor activități! cconamlco-soctale,. trebuie să se 
precizeze mai bine formele de organizare și meto
dele de conducere ale statului.

Conferința Națională apreciază că In perspec
tivă se va produce o Împletire toi nuu sțrinsă a 
activității partidului, statului și a [celorlalte or
ganisme sociale; aceasta constituind un proces le
gic al dezvoltări! socialiste și comuniste. In rea
lizarea acestui proces trebuie să se’ asigure deli
mitările necesare, pentru a se înlătura suprapu
nerile și paralelismele. '• ;;t;,l

4. Activitatea’ statului trebuie să șse bazeze pe 
principiile centralismului democratic, pe îmbina
rea armonioasă a conducerii unitare cu lărgirea; 
continuă a autonomiei organelor teritorlal-adml- 
nlstrative șl a unităților economîco-soclale.

Conferința Națională, apreciind că actuala or
ganizare admintatrativ-teritorioJă corespunde pe 
deplin etapei de dezvoltare în care ne găsim, ho
tărăște să se.acționeze în continuare cu fermitate 
pentru aplicarea consecventă a prevederilor legii 
consiliilor populare, in vederea' realizării unei 
largi autonomii a județelor, orașelor ș! comune
lor In soluționarea problemelor de interes local și 
sporirii răspunderii acestora pentru! întreaga ac
tivitate .econcmicoTSoclală din județele șf locali
tățile respective ; se va acționa pentru înlăturarea 
tendințelor de centralism excesiv care se mn'f ma- 
nlfestă dta parteâ unor ministere și organe cen
trale, precum șl din partea unor județe.

Pomlndu-se de la faptul că orașul șl comuna 
constituie unitățile teritoriale de bază, in care îșl 
desfășoară activitatea oamenii muncii, conferin
ța hotărăște să se acționeze în continuare pentru 
dezvoltarea armonioasă a' fiecărui oraș, a fiecă
rei comune, astfel tacit să se.asigure cetățenilor 
condiții de viață materială șl spirituală mereu mai 
bune.

Conferința trasează sarcina organelor ș! orga
nizațiilor do partid, consiliilor populare să orga
nizeze consultarea largă și participarea Intensă a 
oamenilor muncii la întreaga activitate de siste
matizare, la înfăptuirea programului de înflorire 
a locaUiățlto- patriei, cuprins în Directivele cu 
privire la sistematizarea teritoriului, a orașelor 
ș! satelor, la dezvoltarea lor economlco-soclală.

5. Apreciind că reorganizarea economiei este în 
linii generale încheiată, că ea corespunde etape! 
actiude de dezvoltare a țării noastre și jln'nd 
seama, ta același timp,-că‘mal persistă o scrie de

în toate sectoarele de activitate.
0. Conferința Națională hotărăște să se.înființeze 

Consiliul Suprem al Dezvoltării Econotnlco-Soda- 
1c, organism permanent, care urmează- șă analizeze 
și să dezbată principalele driențări-ale . dezvoltării 
țării și să prezinte conducerii de partid, șl de stat 
studiile șl concluziile sale, să'lucreze ta strînsă le
gătură cu organele de partid șl de stat ia întocmi
rea prognozelor, a planurilor cincinale șl anuale.

Acest organism va fi format din cadre de condu
cere de partid și de stat, din cele mal bune cadre 
economice, tehnice șl științifice, precum șl • dta re
prezentanți ai oantenilo- muncii caro lucrează di
rect in producție.

10. Conferința hotărăște să se înființeze, pe lingă 
Consiliul de Miniștri,: Consiliul Financiar ^Bancar, 
avlnd sarcina de a analiza fenomenele șl tendințele 
care se manifestă in sfera raporturilor financiare, 
monetare și valutare,;atit pe plan intern cit și pe 
plan Internațional-, de a elabora studii șl măsuri 
pentru traducerea ta viață a politicii financiare a 
icirildulul.

11. Subliniind Importanța deosebită a organiză
rii muncii șl a controlului ei o latură importantă 
a conduceri! planificate a activității econom!co- 
soclale, Conferința Națională consideră necesar să 
se realizeze o mal bună delimitare Intre organele 
admististrațlel de stat, inclusiv Consiliul de Mi
niștri, șl organele puterii de stat; este necesară 
dezvoltarea In continuare a funcțiilor de control 
ale Marii Adunări Naționale șl ale Consiliului de 
Stat. '

Vor trebui să fie luata măsuri hotărîta pentru 
unificarea controlului, pe baza unor criterii pre
cise șl eliminarea oricăror paralelisme, întări
rea disciplinei de plan șl financiare, ridicarea răs
punderii tuturor organelor de stat și îndeplinirea 
In condiții tot mai bune a hoiăririlor de partid 

’șl legilor, tn acest scop, conferința ho târâș te 
transformarea! ConsiliuluifEconomic’lntr-uii or
gan puternic de partid șl de stat, pentru contro
lul-unitar ni» îndeplinirii hoiărîrilor de; partid și 
n ‘legilor țării" W-,toafe',rd6m6nllle de^tactlvltate ; 
totodată'hotărăște crearea unui organ special- în 
domeniul controlului financiar. Acestea vor fune-. 
țlona sub conducerea directă a Consiliului de 
Stat ' ' ' ’ ' '■? ' - ’

.12. Conferința Națională apreciază că In anul 
1973 trebuie să fie încheiată faza actuală a per
fecționării, organizării șl conducerii planificate a 
economiei - noastre naționale, astfel Incîț, Întreaga 
vliiță economică să - se desfășoare In ■ conformitate 
cu noua organizare, cu prevederile legilor adop
tate.

Conferința consideră, totodată, că perfecționa
rea conducerii planificate a societății trebuie să 
constituie o preocupare continuă a partidului și 
statului, un 'proces: permanent de Ierni hint de în
săși dezvoltarea forțeior de producție șl perfec
ționarea relațiilor de producție și sociale.

13. în procesul de perfecționare a activității de 
dezvoltare economico-soclale este necesară pro-

veinrile economiei.
Reafirmlnd justețea politicii economice a parti

dului în elaborarea căreia s-a pornit de la nece
sitatea concentrării, specializării, șl cooperării In 
producție, Conferința Națională consideră necesar 
să fie luate toate măsurile pentru ca centrala să 
devină realmente unitatea principală a organiză- ■ 
rli producției și cercetării, a conducerii planifi
cate a activității economice.

Conferința însărcinează Comitetul Central șl 
.Consiliul de Miniștri să acționeze pentru a asigu
ra — pînă la sfirșllul anului 1972 — trecerea In
tegrală la centrale a atribuțiilor conferite de lege. 
Totodată, trebuie luate măsuri pentru simplifica
rea organizării centralelor, prin grefarea — de 
regulă — a acestora pe una din unitățile compo
nente de bază.
■Conferința Națională consideră necesar să se 

la; noi măsuri de simplificare a relațiilor Intre 
centrale și ministere, de eliminare a verigilor in
termediare, șl paralelismelor. In acest scop se vor 
lua măsuri pentru desființarea unor direcții ge
nerale șl direcții Intermediare din ministere, ur- 
mlnd ea centrala să aibă legătura nemijlocită cu 
conducerea ministerului ; se va preciza rolul de
partamentelor, acolo unde ele vor rămțne, spre, a 
se asigură soluționarea operativă a problemelor.

Vă trebui să se acționeze mai hoiârit pentru 
raționalizarea șl simplificarea muncii de adminis
trație, reducerea aparatului funcționăresc, adminis
trativ din ministere șl centrale, să fie luate mă
suri pentru trecerea, în cel mai scurt timp, a 
cadrelor de Ingineri șl tehnicieni din aparatul ad
ministrativ în activitatea de producție, concepție 
tehnologică,, cercetare și . dezvolțarcj' precum șl 
o moi justă repartizare a .celorlalte cartea cu pre
gătire superioară.’ ' . Ț ,7 ... \

In s-copul imbunAtAfirii..conducerii colective In 
ministere, în locul colegiului se va înființa Con
siliul de conducere' al ministerului— organ deli
berativ — din care să facă parte, toți conducăto
rii centralelor și Institutelor de cercetări șl uri. 
număr limitat de conducători de direcții, de alți 
lucrători din aparatul ministerului.

Pentru a asigura o lot mal largă participare a 
oamenilor muncii la activitatea do conducere tre
buie îmbunătățită, In continuare, activitatea comi
tetelor și consiliilor oamenilor muncii șl Întărit ro
lul adunărilor generale In întreaga activitate eco
nomico-soc tai â. ,

Țirilnd seama de necesitatea’ concentrării, spe
cializării șl cooperării In producție in ramura cons
trucțiilor de mașini -se va Înființa un consiliu de 
coordonare, format din reprezentanții tuturor mi
nisterelor care au sectoare de construcții de mn- 
șlnl; în funcție de necesități, ăst fel de consilii se 
pot înființa și in alte ramuri.

6. în scopteL perfecționării conducerii agriculturii, movarea cu ferajltate a legalității socialiste, In
Conferința Nhțlonală trasează sarcina de ase a- - . . ... - ... rt . ....
corela o mal mare atenție aplicării ferme a' măsu
rilor de ralonare șl specializare a producției.

Organele și organizațiile de partid șl de stat se 
vor preocupa de intensificarea activității consiliilor 
oamenilor muncii șl de creșterea rolului acestora 
in conducerea unităților socialiste din agricultură; 
ptnă ta. sfirșllul actualului cincinal se va asigura 
mecanizarea tuturor lucrărilor dLn agricultura de 
stat; se va acorda o atenție deosebită conducerii și 
organizării întreprinderilor agricole de stat, care 
trebuie să devină un model de organizare, a mun
cii penttu întreaga noastră agricultură, precum șl 
a'dlndrll și perfecționării relațiilor de colaborare 
dintre Întreprinderile agricole de stat și cooperati
vele agricole de producție.

Organele și organizațiile de partid, conducerile 
cooperativelor agricole de producție slnt obligate 
să asigure dezvoltarea, democrației cooperatiste, 
dezbaterea în adunările generale a problemelor 
privind activitatea de producție, organizarea mun
cii, retribuirea țăranilor, a tuturor problemelor 
economice șt sociale privind dezvoltarea coopera
tivelor agricole de producție ; se va asigura spori
rea rolului: consiliilor Intercooperatiste In coordo
narea și Tatonarea mai bună a producției; se va 
realiza o mai strînsă conlucrare intre uniunile Ju
dețene cooperatiste șl Uniunea Națională, pe de o 
parte, și organele agricole județene șl Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, pe 
de altă parte.'

7. Este necesar să se asigure, In același timp, 
perfecționarea, organizării și conducerii in dome
niul transporturilor, construcțiilor și al celorlalte 
'ramuri care au un rol important In funcționarea 
unitară a întregii noastre, societăți.
i Se va continua, de asemenea, perfecționarea con
ducerii planificate a dezvoltării activității științi
fice, de proiectare, a Invățămlntulul șl sistemului 
de pregătire a cadrelor pentru toate sectoarele eco
nomiei șl vieții sociale. ■ ; .

8. Conferința Națională hotărăște înființarea, pe 
lingă Consiliul de Miniștri, a unui organism pen
tru problemele organizării economIco-soctale și ale 
perfecționării conducerii tuturor domeniilor, care 
să îndrume unitar, să studieze șl să elaboreze nor
me și criterii pentru organizarea acestei activități, 
intr-o concepție unică.

Avlnd în vedere rolul Important al țonsillllo- 
poputare In conducerea vieții economlco-soclnle pe 
teritoriul țârii, conferința hotărăște să se înfiin
țeze un consiliu de coordonare a consiliilor popu
lare, organ deliberativ, format din reprezentanții 
tuturor județelor.

Ținlnd seama de experiența conferințelor pe țară 
cu secretarii-șl primarii comunali și cu cadrele de 
bază din Industrie, conferința stabilește să se or-

It

J toate domeniile de activitate, nimănui neflindu-1 
permis să se sustragă de la aplicarea legilor.

Este necesar să se stimuleze participarea acti
vă a oamenilor muncii, a organizațiilor obștești, 
a reprezentanților lor ta activitatea pentru înfăp
tuirea legalității socialiste, la sesizarea cazurilor 
dc încălcare a legalității, să se acorda Întreaga 
atenție de către toate organele de stat studierii 
acestor sesizări, soluționării lor șl informării des
pre aceasta a opiniei publice.

Se va asigura dezvoltarea șl perfecționarea ac
tivității Juridice, a legislației, a principiilor de 
drept, in conformitate eu realitățile noi, cu Ideo
logia materlalîst-dtaleeUcă și Istorică,-cu idealu
rile socialismului șl comunismului, spre a cores
punde schimbărilor revoluționare produse In ca
racterul forțelor și relațiilor de producție, a per
mite așezarea pe baze judicioase a raporturilor 
dintre Intreprlrtderi, dintre diferite organisme 
sociale, dintre cetățeni — in dubla lor calitate de 
producători și proprietari al avuției naționale 
— șl a da forma Juridică cea mai adecvată în
tregului sistem do norme privind conviețuirea so
cială In noua orinduire.

1-1. Conferință Națională hotărăște să se la mă
suri pentru îmbunătățirea organizării și perfec
ționarea muncii organelor de justiție;, procura
tură și nle Ministerului de Interne.

1 Justiția și procuratura vor trebui să acorde mal 
multă atenție .apllcârll legilor, promovării lega
lității . socialiste, să rezolve In termenele legale 
cauzele de.judecată; să se.sprijine In munca lor 
pe masele de oameni al muncii, intormindu-la 
permanent asupra activității pe care o desfășoa
ră. Se vor aduce îmbunătățiri legislației, prevă- 
zlndu-se posibilitatea ca unele pedepse privind 
Infracțiuni de mal mică Importanță să poată fi 
executate prin muncă-,

Avlnd in vedere rolul Important pe caro.il nu 
organele de miliție și securitate, este necesar să 
se combată ■ ferm orice manifestare de abuz șl 
Ilegalitate din activitatea lor, vegh!ndu-se eu 
strictețe la respectarea legilor, la apărarea Inte
reselor întregului popor. Trebuie dezvoltată prac
tica pozitivă a-organelor de miliție și securitate 
de a informa masele populare despre, diferite ca
zuri de Infracțiuni șl de a pune in dezbaterea 
colectivelor de oameni al muncii pe cel' ce în
câlcii legile țării.

15. Conferința Națională aprobă măsurile J luate 
de partid șl de stat pentru întărirea capacității 
de apărare a patriei, conslderînd că întărirea 
continuă a capacității de apărare, de salvgardare 
a cuceririlor revoluționare ale poporului ocupă 
un loc de cea mai mare importanță In conduce
rea generală a societății., Armata noastră îșl in-

soclaliste, al independenței și suveranității patriei. 
Este necesar să se ta In continuare măsuri de per
fecționare a înzestrării tehnice șl de luptă a for
țelor annate' de ridicare a pregătirii de luptă și 
politice a trupelor. In înfăptuirea principiilor 

, rfiarxlsm-lenlnlsmulul cu privire la înarmarea 
poporului de către revoluție, se s va acorda, în 
continuare, o deosebită atenție gărzilor patriotice 
și pregătirii militare a tineretului. ■ L

16. Un rol Important în dezvoltarea democra- 
țlel socialistei In mobilizarea maselor la opera do 
făurire a societății socialiste multilateral dezvol-'. 
tale II au organizațiile de masă și obștești.

Conferința Națională aprobă măsurile și direct ‘ 
tîvele plenarelor Comitetului Central din ultimii 
ani cu privire la activitatea sindicatelor, a orga|“, 
nlzațlel de tineret șl a altor organizații obștești.'"..

Subliniind rezultatele bune, obținute de sindi
cate in activitatea lor, conferința consideră că 
ele trebuie să acționeze în continuare cu toată^ 
hotiteirea pentru a-șl îndeplini rolul de mare îrpia 
seninătate pe care II au In societatea noastră, de- 
a participa activ la munca tuturor organisme-’ 
lor și sectoarelor în care slnt reprezentate, de â‘ 
asigura unirea eforturilor tuturor celor ce mun|, 
cesc In înfăptuirea politicii partidului și. statului;

Reafirmlnd aprecierea pe care partidul șl star
tul o dau participării active a tineretului la Con
strucția soctaltelâ. Conferința Națională cheamă' 
organizațiile de tineret să acționeze cu toată fer
mitatea pentru traducerea în viață ă măsurilor '- 
de dezvoltare economlco-soclală, să desfășoare b ' 
largă activitate de educare a tineretului, de unire 
a eforturilor și de afirmare a energiilor șl taleri^ ■ 
tulul său în opera de edificare a socialismului îa 
patria noastră. j ■

Bind o înaltă apreciere activității desfășurate 
de femei în toate domeniile, Conferința Națlonaț ■ 
Iă hotărăște să se acorde o atenție sporită pro- 
blemelor .i^ivind-.eondlțiaende.muncă șl de’^vlați 
șl, mal cu seamă, promovării femeilor In diferite 

'munci de conducere de «partid șl de stat ■ *>;!-
17. Cortferințâ'' Națională âpfecJază rolul’ cres- 

cind pe care îl are In viața politică șl socialii
. Frontul Unității Socialiste — care unește In rîn- 
durile sale, sub conducerea partidului comunist^ 
toate organizațiile obștești șt consiliile naționali;- 
taților conlocuitoare. . ;k-
ț Pe lingă măsurile de coordonare a activității 
organizațiilor componente, luate în ultimul timpf 
In domeniul controlului obștesc, al educației șl 
.râsplndiri! cunoștințelor științifice, conferința 
consideră necesar ea Frontul să extindă în cont 
tinuare coordonarea activități! organizațiilor corni 
ponente și în alto domenii, stimulind Inițiativă 
acestor organizații atit în problemele specifice 
activității lor, cit și In problemele generale nle 
participări! la opera de construire a sociallsmu-; 
lui ; să coordoneze dezbaterile în rindul maselor 
largi populare ale diferitelor proiecte de legi și ■ 
hotă.rid ; să îndrume activitatea deputațllor ta 
informarea cetățenilor asupra diferitelor probta-. 
me'șl în realizarea unor acțiuni de Interes obj; 
ștesc.

Este necesar să se extindă și să ta un carnete? 
mal organizat activitatea Frontului Unității S:>- 
clallsto ta sate, prin crearea de organizații ale 
sale, care să cuprindă pe toți' locuitorii; In ca
drul consiliilor comunale, pe lîngă reprezentanții 
partidului șl al organizațiilor obștești, să fie a- 
leșl Vț reprezentanții dteecțl al țărănimii.

Se vor organiza periodic Conferința Națională 
și conferințe județene ale Frontului Unității Sp- 

■ clallste. In consiliile județene și In Consiliul Na
țional, pe lîngă reprezentanții partidului și al or-< 
gmilzațiilor componente, circa 30 la sută din 
membri trebuie ,să fie aleși din rindul oamenilor 
muncit, care lucrează direct In producție.

10. Țintnd seama de dezvoltarea generală a 
rindulril socialiste șl de necesitatea participării- 
tot mai largi a poporului la conducerea țării, • 
Conferința Națională consideră necesar să se a- 
ducă -unele îmbunătățiri sistemului electoral, lu- 
Indu-șe măsuri ca în viitor să fie depuse, pen
tru un loc de deputat ta Marea Adunare Națlo-î 
nală sau în consllliie populare, mal multe can
didaturi, fie pe circumscripții, fie direct pe liste" 
județene, orășenești sau comunale, care să cu-, 
prindă mal mulțl candidați decit urmează să fie 
aleși. De asemenea, este necesar să ,se- simplifice: 
procedura de revocare a mandatului de deputat, 
revocarea urmlnd să se hotărască, ta. cererea' 
Frontului Unității Socialiste, de către Marea Adu- 
nare4Naționalăsau, după caz, de către constitui 
popular..

10. Conferința Națională pune în fața tuturor- 
organelor șl organizațiilor de partid și de. stat, 
a organizațiilor de'masă și obștești, a ac 11 vîșIi
lor dta toate sectoarele sarcina de a milita neo
bosit pentru întărirea, -necontenită a legăturilor 
cu masele largi de oameni al muncii, fără deose
bire de naționalitate, pentru mobilizarea eforturi
lor muncitorilor, țăranilor. Intelectualilor, ale în
tregului popor,.în Jurul partidului, al Comitetului 
Central, spre a da viață programului de dezvol-, 
tare a țării șl a asigura astfel progresul neînțre," 
rupt al patriei noastre.

20. Conlerînța.'Nâțlocială Lșl/exprimă convingerea^ 
că organele șl-organizațiile de partid, de stat, 
conomlee, organizațiile de masă șl obștești, toți 
oamenii muncii vor face totul pentru traduce
rea In viață a măsurilor, privind perfecționarea 
societății noastre, aslgurîndu-se astfel întărirea 
forței orindulrll noastre sociale șl de stat, pef.- 
fecțlonarea continuă a conducerii activității e- 
conomico-soelale, lărgirea și adlneirea democra
ție! socialiste, participarea mereu mai intensă a 
maselor populare la viața 
multilaterală a Republicii

organelor șl organizațiilor de partid și de, stat, 

lor dLn toate sectoarele sarcina de a milita neo

publică, înflorirea 
Socialiste România,
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Conferința Națională aprobă în întregime o- 
rleniărlle generale ale dezvoltării econom!co-so- 
dâle ă țării noastre în perioada T97G—1000, înfă
țișate în Raportul prezentat de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nlcplae Ceaușescu. șl 
hotărăște ca acestea să stea la baza lucrărilor de 
elaborare-a prognozelor privind .evoluția Româ
niei In-viitoarele decenii și a directivelor pentru 
planul cincinal 1078—1080.

în cadrul acestor lucrări trebuie să sc por
nească de la necesitatea realizării unul puternic 
avint al forțelor de producție; la elaborarea 
prognozelor se va urmări realizarea unei struc
turi optime a economie! .naționale, țlnlnd seama 
dc tendințele no! ale progresului tehnlco-ștllnțl- 
fle pe plan mondial, In scopul valorificări! supe
rioare a resurselor noastre naționale, al partici
pării eficiente a României la diviziunea Interna
țională a muncii, Studiile ce vor fi elaborate tre
buie să aibă In vedere, de asemenea, pertccțio- 
mărea continuă a relațiilor de producție ș! a ra
porturilor dintre oameni, ridicarea nivelului de 
cunoaștere șl de cultură a! tuturor celor ce mun
cesc, ridînciren democrației, crearea condițiilor 
pentru participarea activă a întregului popor la 
conducerea țării, pentru afirmarea plenară a per- 
sohalltății umane, aplicarea In viață a principii
lor eticii și echități! socialiste, satisfacerea tot 
mal deplină a necesităților de viață materiale șl 
spirituale ale întregului popor.

’■•In studiile de prognoză este-necesar să se ela
boreze mal multe variante ale dezvoltării eeono- 
mlco-soclale A țării, în vederea conturării celor 
mai eficiente că! și mijloace pentru înfăptuirea 
programului Congresului al X-lea ai partidului.

Conferința Națională stabilește următoarele 
direcții pantru elaborarea prognozelor privind 
dezvoltarea eeonomlco-soclaiă a României In pe
rioada 1070—1000 ;
ăl. în următoarele două decenii se va aslgiiîg 

accentuarea dezvoltării industriei, urmărlndu-se 
realizarea unul ritm mediu anual do 0—10 la

a . : ; . .. . >
7, înfăptuirea amplului program de măsuri sta
bilit de Conferința Națională din 1087 și Con
gresul al X-lea al Partidului Comunist Român 
cu privire la dezvoltarea economică șl socială a 
creat condiții pentru creșterea intr-un ritm sus
ținut a venitului național șl alocarea, pe aceas
tă bază, a unor mijloace tot mai mari in vede
rea ridicării permanente a nivelului de trai al 
.tuturor cetățenilor patriei. . Au fost create noi 
lbcuri. de muncă corespunzător cu dezvoltarea 
forțelor de producție, numărul acestora în pri
mul an șl jumătate al cincinalului fiind, mai 
mare cu 400 000 față de 1070 ; au fost majorate 
salariile tuturor categoriilor do lucrători, In pri
mul rlnd salariile mici, s-a perfecționat sistemul 

. do remunerare a muncii ; au isporiț pensiile șl 
alocațiile pentru copil. Au crescut veniturile ță
rănimii, a fost introdus minimul de retribuție 
garantat, precum și sistemul de pensii pentru 
membrii cooporativelof agricole de producție, Se 
acordă asistență medicală gratuită și alte înles
niri țărănimii.

S-au intensificat construcția de locuințe și do
tările edllitar-gospodăreșli la orașe șl sate : s-a 
Îmbunătățit și diversificat aprovizionarea popu
lației cu bunuri de consum șl a sporit volumul 
serviciilor; au cunoscut o creștere substanțială 
fondurile pentru dezvoltarea Invățfimlniului,. ști
inței, culturii, arie! și ocrotirii sănătății. .

Toate acestea, reflectă preocuparea permanen
tă a Partidului Comunist Român și statului nos
tru socialist, a Comitetului Central al partidu
lui, personal a tovarășului Nlcolae Ceaușescu, 
pentru ridicarea nivelului dc trai material și spl-' 
ritual al poporului — țelul suprem al întregii po
litic! a partidului.

Programul înfloririi multilaterale a. României 
socialiste în următoarele două decenii înfățișat 
conferinței constituie o expresie concludentă a 
Înaltei capacități a partidului de a conduce po
porul român spre noi victorii pe frontul con
strucției • economice șl soclal-culturale, în vede
rea lichidării răniîneril in urmă față de țările 
avansate șl realizării umil grad tot mal înalt de 
prosperitate materială șl spirituală.
o Conferința Națlonnlă a Partlduliil Comunist 

Român aprobă deplin șl unanim orientările șl 
măsurile cuprinse fn raportul prezcntat.de se
cretarul general al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, referitoare ■ la ridi
carea continuă a bunăstării clasei muncitoare, 
țărănimii, Intelectualității, a tuturor cetățenilor 
țării. Realizarea acestui obiectiv fundamental ni 
politicii partidului depinde în mod holăritor de 
dezvoltarea înlr-un ritm susținut a forțelor de 
producție, Introducerea celor mal no! cuceriri ale 
științei șl tehnicii, creșterea continuă a fondului 
național de dezvoltare economică șl socială șl 
folosirea cit mal eficientă a acestuia. îndepltal-

modernizaresută. Se va intensifica procesul
a structurii Industriei, punlndu-se un accent de
osebit-pe dezvoltarea, energeticii nucleare, a me
talurgiei oțelurilor superioare. Va trebui sâ spo
rească în măsură Importantă ponderea Indus
triei construcțiilor de mașini, șl a industriei 'chi
mice In totalul producției Industriale. în cadrul 
industriei construcțiilor de mașini*se va puno 
accent pe dezvoltarea electronicii, mecanicii. fine 
șl opticii; producției de maștal-unelte cu pro-1 
gram, de utilaje tehnologice de înaltă complexi
tate, de mljioace de transport de,mare capacitate.

2. Se va acorda o deosebită atenție lărgirii 
baze! energetice șl de materii prime. Vor fi In
tensificate cercetările geologice pentru creșterea 
volumului de rezerve la zăcămintele cunoscute 
șl vor fi extinse prospecțiunile geologice pe în
treg cuprinsul țării, Jn vederea Identificării de 
no! zăcăminte. O sarcină importantă este elabo
rarea de tehnologii do exploatare, preparare șl 
prelucrare, care să permită folosirea cit mal efi
cientă a tuturor resurselor existente In țară.

Se va urmări realizarea de noi combustibili, 
materiale și înlocuitori cu performanțe supe
rioare, care să contribuie la satisfacerea In cit 
mai bune condiții a cerințelor economiei.

.3. O problemă esențială care se pune in cin
cinalele următoare este asigurarea unui grad inalf 
de prelucrare a materiilor prime în așa fel îndf 
sâ sporească de citeva ori valoarea produselor 
obținute dlntr-o tobă de materii prime. Crește
rea eficiența! activității economice îșlva găsi o 
expresie sin tel! că In reducerea în continuare a 
ponderii cheltuielilor materialo în produsul social

4. în vederea, dezvoltării Intensive n agricul
turii se va asigura mecanizarea complexă a lu
crărilor — atit In cultura plantelor, cit șl în zoo
tehnie — se va extinde procesul de electrifi
care ; încă din cincinalul următor agricultura va 
dispune de îngrășăminte chimice, i Insecticide șl 
btostimulatori la nivelul cerințelor agrotehnicii 

rea Înainte de. termen a prevederilor' actualului 
plan cincinal va crea premise pentru sporirea irial 
rapidă în următorii ani, a nivelului de trai al

dezbaterilor ce au avut loc în plenul
poporului.
’‘în urma » > ,.....
conferinței, precum și în cadrul Secțiunii pentru 
problemele pregfltiril forței do muncă și creșterii 
nivelului de trai al populației, Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Român hotărăște :

1. Orientarea principală a organelor și organi
zațiilor d? partid, a sindicatelor'șl celorlalte or
ganizați! obștești, a ministerelor, centralelor, în
treprinderilor șl consiliilor populare în domeniul 
forței de muncă trebuie să fie folosirea cit mai 
deplină și rațională a. potențialului uman al ță
rii ta vederea sporirii'producției și productivită
ții muncii sociale. Avînd ta vedere că. menține
rea ritmurilor înalte de dezvoltare economică și 
socială a României asigură condiții pentru creș
terea continuă o locurilor do muncă, se va ur
mări mărirea ponderii populație! ocupate-ta ra
murile neagricole. îndeosebi în Industrie;- stabi
lirea unu! raport just între numărul celor care 
lucrează nemijlocit ta producția] materială-șl ol 
celor ocupați în alte activități, utilizarea cit mai 
eficientă a specialiștilor, Îmbunătățirea, pro
porției Intre cadrele cu pregătire medie și supe
rioară.

O .atenție deosebită se va acorda asigurării 
necesarului dc forță de muncă pentru realizarea 
înainte ‘de terinen a sarcinilor economice prevă
zute pentru actualul cincinal, sporirea coeficien
tului de schimburi ta vederea folosirii mal Intense 
a mașinilor și utilajelor, acoperirea nevoilor de 
cadre calificate pentru noile obiective caro vor 
apărea pe întreg teritoriul țării, precum șl pentru 
meseriile ta care există deficit de forță de muncă 
calificata.

Se vor crea condiții pentru atragerea Intr-o 
măsură mai 'mare a femeilor ta activitățile eco
nomico șl sociale. Ministerul Mimcll, Ministerul 
S&nâtățU, celelalte ministere șl organe economi
ce centrale, împreună cu Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România vor stabili în cel mol 
scurt timp nomenclatorul meseriilor șl funcțlllor 
în care femeile vor fi încadrate cu prioritate sau 
ta anumite proporții șl să elaboreze măsuri prac
tice de calificare a acestora potrivit specificului 
muncii.

Se va accelera procesul de calificare a munci
torilor, reciclarea cadrelor șl perfecționarea • p-e- 
gătlr'll profesionale a tuturor oamenilor muncii.

2. învățămtatul de toate gradele trebuie sâ asi
gure necesarul de cadre calificate ta strinsă co- ‘ 
relare cu nevoile dezvoltării, economice șl sociale 
ale .țârii, să-și sporească continuu eficiența so-

'clală prin împletirea organică a procesului de 
_ Instruire cu activitatea practică în producție, în 
‘așa fel tacit tinerii să’poată să și lucreze, să șl 

modeme, Iar plnă în anul 1990 se va asigura Iri
garea întregii suprafețe ce se Justifică din punct 
do vedere economic. Asigur In d-creșterea ta con
tinuare a producției de cereale,' se' vor lua mă
suri pentru dezvoltarea culturilor de plante teh
nice ; una din orientările de bază va fi dezvol
tarea prioritarii a zootehniei.

5. Pe baza dezvoltării producției materiale, 
venitul național pe locuitor urmează să crească 
plnă ta 1990 la 2 500—3 000 de dolari. Țlnlnd 
seama de necesitatea creșterii ta ritm susținut 
a economiei, naționale, In această perioadă va 
trebui să asigurăm ca circa 70—72 La suta din 
venitul național să se repartizeze pentru consum, 
tar o cota de 28—30 la șută să fio destinată fon
dului național de dezvoltare eeonomlco-soclală 
Cea mal mure parte a acestui fond va fi alocată 
producției materiale, de care depind ta mod ho- 
tăritor progresul societății noastre, creșterea ni
velului de trai al poporului.

■6. Uri obiectiv principal va 13 promovarea largă 
în toate ramurile a cuceririlor științei și tehno
logici avansate. Vor fi luate măsuri pentru dez
voltarea mal Intensă a cercetării științifice na
ționale.'cu deosebire In matematică și‘fizică, ta 
tehnică, chimie șl biologie. Activitatea de cer
cetare va trebui- să-și aducă o contribuție sub
stanțială ta soluționarea problemelor legata de 
valorificarea superioară a resurselor naturale, e- 
chllibrarea balanței energetice, generalizarea au
tomatizării șl niecanlzflri! complexe, asimilarea 
unor produse cu performante ridicate.

7. Asigurarea unei dezvoltări rapide șl efi
ciente a economiei noastre naționale Impune par
ticiparea tot mai Intensă a României Ia diviziu
nea internațională socialistă și mondială o mun
cii, Ia schimburile economice și Ia cooperarea in
ternațională. în acest sen®, ta întreaga perioadă 
1970—IOBîO urmează ca ritmul comerțului exte
rior să devanseze ritmul produsului social. Vor 
fi luate ta continuare măsuri pentru a asigura

Învețe. Ministerul Educației și Invățâmîntulul, în 
colaborare cu celelalte ministere șl organe cen
trale, va lua măsuri pentru perfecționarea între
gului invățămint, In "vederea Integrării în timp 
scurt, după flecare etapă de școlarizare, a tuturor 
absolvenților care nu îșl continuă studiile, tatr-o 
muncă utilă societății, cu precădere In produc
ție. Se va dezvolta rețeaua do școli profesionale, 
vor crește numărul și ponderea liceelor de spe
cialitate.

Se vor lichida specializarea îngustă șl diversi
ficarea nejustificata a nctualelor nomenclatoare 
de meserii șl profesii și se vor îmbunătăți pro
gramele școlare pentru învățămfntul profesional, 
liceal șl superior în vederea asigurării unei pre
gătiri complexe șl chllflcări multilaterale, cu 
profil larg a absolvenților potrivit cerințelor de 
dezvoltare modernă a economici. O atenție deo
sebită sc va acorda formării profesionale a ti
neretului pentru nevoile modernizării agricultu
rii. în scopul legării mal strlnse a școlii de ac
tivitatea; practică se va consolida șl perfecționa 
sistemul de dublă subordonare a instituțiilor 
de tavâțămtat superior și de patronare a școli
lor de către unități productive. Se va trece, pe 
măsura creării condițiilor, ta organizarea de sec
ții de învățămînt superior ta întreprinderi, care 
să-șl desfășoare programul după orele do pro
ducție.’

3. Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român .aprobă măsurile stabilite dc Comitetul 
Centrai ci partidului privind ridicarea generală 
a salariilor. în acest an, salariul lunar minim va 
crește de la’ 800 ta 1 OCtO lei, tar pînă ta sfirșltul 
cincinalului La 1 100 lei ; se vor majora salariile 
la toate categoriile, astfel tacit salariul mediu lu
nar să ajungă ta a doua parte a anului 1075 la 
circa 1050 lei, ceea ce reprezintă, comparativ cu 
1970, un spor de, 35 la sută, față de 20 la sută cit 
era prevăzut Inițial.

în scopul realizării unor proporții corespunză
toare Intre salarii pe baza principiilor echității 
socialiste, a cerințelor de stimulare a ridicării 
nivelului general de pregătire profesională șl a 
aportului adus de fiecare la munca socială se 
vor lua măsuri ca raportul dintre salariul net 
maxim șl cel minim al personalului din unitățile • 
de stat să fie de 0—7 la 1.

Organele și organizațiile dc partid, sindicale, 
organele de conducere colectivă ale ministerelor, 
centralelor, unităților economice șl soclal-cultura- 
le vor urmări ca prin folosirea judicioasă a di
verselor forme de salarizare să sporească cointe
resarea lucrătorilor pentru creșterea producției 
șl' a productivității muncii, reducerea cheltuieli
lor materiale șl ridicarea eficienței ta toate dome
niile de activitate.

4. Realizarea producției vegetale șl animale la 
nivelul stabilit pentru agricultura cooperatista 

creșterea eficienței comerțului exterior, pentru 
Îmbunătățirea .structurii exporturilor, sporind 
ponderea produselor industriale, îndeosebi dLn 
domeniul construcțiilor de mașini, al Industriei 
chimice șl ușoare. Dezvoltarea exporturilor și 
Importurilor . trebuie să se asigure !n condițiile 
realizării unei balanțe comerciale șl de plăți ex
cedentare..

Pentru satisfacerea {nevoilor dezvoltării ccono- 
mlco-soclale planificate, asigurarea de surse sta
bile de aprovizionare; cu materii prime, realiza
rea de serii mari de fabricație cu .înaltă efi
ciență șl mal buna valorificare a muncii națio
nale pe piața mondială, vor fi promovate forme 
variate de cooperare 'economică șl tehnlco-șliln- 
țl'icfl internațională Sc va urmări crearea pre
miselor necesare pentru trecerea în perspectivă 
ia convertibilitatea Internațională a leului.

■0. O problemă esențială este asigurarea unei 
creșteri mal susținute a populației. Aslgurtnd 
adoptarea în continuare a-unul complex de mă
suri de ordin'economico-soctal șl sanitar, care 
să-contribuie la întărirea familiei, la stimularea 
natalității, reducerea mortalității șl creșterea 
duratei vieți! oamenilor, se estimează ca plnă la 
sfîrșltul deceniului viitor populația României să 
ajungă la 24—25 milioane de locuitori.
' 0. Structura socială a țării va înregistra adinei 

schimbări calitative. Se va accentua și mal mult 
roiul clasei muncitoare /ea principală forță so
cială a societății noastre socialista. Ponderea 
populației ocupate In Industrie și construcții In 
totalul populației ocupate va crește pînă In 1990 
la circa 50 la sută în timp ce ponderea populație! 
ocupate In'agricultură urmează să se reducă La 
10—15 la Sută.,

10. Un puternic avînt va înregistra instrucția 
publică în această perioadă va fi generalizat 
liceul, se va extinde ta continuare tavățămtatul 
superior. Schimbările ce vor Interveni ta activi
tatea do producție — pa baza automatizării șl 

va permite sporirea veniturilor pe o persoană ac
tivă cu peste 40 la sută In 1975 față dc 1071. Se 
vor perfecționa ta continuare formele ,de relrl-1 
bulro în agricultură, astfel îneît să stimuleze ta 
mai maro măsură aportul țăranilor cooperatori, 
al celorlalți lucrători din “agricultură la utilizarea 
deplină șl rațională a pămtatoiul, la folosirea e- 
flcientă a bazei materiale, la creșterea substan
țială a protlucțlel șl productivității muncii In toa
te ramurile agricole.

Avind ta vederp Importanța producției zooteh
nice. și necesitatea ridicării calificării color co 
lucrează ta acest sector al cooperativelor agricole 
de producție, so vor lua măsuri ca plnă la sfir- 
șitul acestui an minimul garantat al cooperato
rilor zootehnlști caro lucrează cel puțin 25 de 
zile lunar să spor&ască de la 400 La 800 lei.

5. Po baza experimeniurilor efectuate plnă ta 
prezent, ta funcție de creșterea mai susținută a 
productivității muncii și îmbunătățirea normelor 
în raport cu condițiile noi do dotare tehnică $1 
de calificare se va elabora un program de măsuri 
pentru trecerea la generalizarea reducerii sâptă- 
mtafl de lucru la sfîrșltul acestui cincinal șl în
ceputul cincinalului următor.

6. Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român aprobă măsurile stabilite de Comitelui 
Central al Partidului Comunist Român cu privi
re la majorarea generală a pensiilor. Plnă la sfir- 
șllul anului 1072 pensiile do asigurări sociale de 
stat vor spori in medie cu 16 la sută, pensiile 
mici, cu 30 la sută. Iar, pensiile pentru Invalizi, 
orfani și văduve de război cu 23 la sută. Pro
centul dlnr salariu pe baza căruia se stabilește 
pensia va fi cuprins între 00 șl 05 la sută.

7. Se va Intensifica construcția de locuințe din
fondurile stalului șl din fondurile populației cu 
sprijinul statului. Realizarea programului de con
strucții de locuințe, creta, grădinițe, cantine, că
mine pentru tineret, protejarea mediului am
biant, creșterea dotarUor edilitare vor 
constitui sarcini principale, ale organelor de par
tid, de stat șl obștești ta vederea sporirii gradu
lui de confort și civilizație a populației de la o- 
rașe șl sate. • - -

8. Conferința cere organelor șl 8. Conferința cere organelor șl organizațiilor 
de partid;- ministerelor, centralelor industriale, 
Întreprinderilor de stet șl cooperatiste să pună la 
dispoziția consumatorilor un volum sporit șl o 
gamă tot mai bogată de produse In raport cu ce- 
rlnțelo și nivelul veniturilor acestora ; se va da 
o mai mare Importanță realizării produselor Ief
tine șl a celor pentru copil ; se va acționa cu ho- 
tărlre pentru Îmbunătățirea calității produselor, 
respectarea riguroasă n Corfdlțlllor de Igienă in 
întreprinderile producătoare și de desfacere..

Ministerul Comerțului Interior, celelalte minis
tere și organe centrale care au în subordine uni
tăți comerciale, comitetele executive ale const-

cibemetlzărll. —. ridicarea nivelului de pregă 
fire al întregii populații vor determina reducerea 
substanțială a deosebirilor esențiale dintre munca 
fizică șl intelectuală, accentuarea procesului de 
omogenizare a societății noastre.

11. Dezvoltarea susținută a economiei națio
nale va crea condiții pentru creșterea continuii 
a bunăstării întregului popor. Se va asigura un 
consum alimentar la nivelul normelor fiziologice 
optime, satisfacerea în bune condiții a necesită
ților de Îmbrăcăminte șl Încălțăminte, atingerea 
unul grad Înalt de înzestrare a populației cu 
produse de folosință îndelungată, extinderea ser
viciilor de consum, în perioada 1976—1996 ur-; 
meazâ să se construiască circa 2,5 milioane apar
tamente, as!gurindu-se astfel rezolvarea proble
mei locuințelor. Se vor lua măsuri pentru ca 
pînă în 1980 săptămîna de lucru să fie redusă la 
40-—44 de ore. Sistematizarea teritoriului, a ora-] 
șelor șl comunelor, crearea unei rețele de noi 
centre urbane care să contribuie la ridicarea ni
velului de civilizație al zonelor rurale înconju
rătoare, diversificarea activității economlco-so- 
dale ta mediul rural vor asigura apropierea con
dițiilor de trai de ta sate față de cele din prâșej

înfăptuirea acestui program va marca făuri
rea societății socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, așezarea temeliilor pentru edi
ficarea comunismului ta România.

12. Conferința Națională însărcinează Comisia 
Centrală de Partid șl de Stat pentru Studiile de 
Prognoză ca. împreună cu comisiile de ramură 
șl pe județe, cu organele economice de sinteză’ 
ministerele și Institutele de cercetări, să asigure 
întocmirea prognozei dezvoltării economlco-so- 
ciale a României ta perioada 1076—1000 șl prolec- 
tiîl Directivelor pantru planul cincinal 1076—1080; 
Conferința stabilește ca aceste lucrări să fie.elabo; 
rate pînă la mijlocul anului 1073, urmînd a f! 
supuse dezbaterii publice șl aprobării Congresulu 
ol XI-lea al Partidului Comunist Român.

llllor populare vor asigura gospodărirea șl repar
tizarea judicioasă a mărfurilor pe terttofiSjhH 
unități, lărgirea, șl folosirea rațională a bazei '' 
materiale existente, modernizarea formelor do 
vlnzare.
. 0. Ministerele șl, celelalte, organe centrale - do 

stat, UCECOM, CENTROCOOP șl Uniunea Nați
onală a Cooperativelor Agricole do Producție, 
precum șl comitetele executive ale consiliilor 
populare vor dezvolta șl diversifica activitățile 
de servire a populației, vor extinde rețeaua de 
unități de servicii și. vor îmbunătăți transportu
rile publico ta concordanță cu cerințele popu
lației.
. 10. Comitetul de Stat pentru Prețuri, ministe

rele, celelalte organe centrale și locale vor lua 
măsuri hotărîte pentru ca prețurile mărfurilor 
șl tarifele să se mențină ta cadrul nivelului ge-z 
neral stabilit, pentru a se putea realiza creșterea 
veniturilor reale ale populației prevăzută în 
plan.

11- Vor continua șă crească fondurile alocate de 
stat pentru satisfacerea nevoilor sociale: dezvol
tarea bazei materiale șl tehnlco-șțlințlfice a în- 
vățămlntului de toate gradele și așezarea rațio
nală a rețelei școlare pe întreg teritoriul țârii, 
ocrotirea sănătății populației șl darea, în funcți
une de noi unități sanitare, asigurarea materială 
în cazul incapacității temporare do muncă, îm
bunătățirea asistenței sociale, creșterea alocațiilor 
pentru copii șl ajutoarelor familiale.

Fonduri sporite vor fi destinate pentru pro
tecția muncii și îmbunătățirea condițiilor de muu-, 
că, problemă căreia organele și organizațiile de 
partid, sindicatele, conducerile ministerelor, cen
tralelor șl întreprinderilor au datoria să-1 acorde 
o neslăbită atenție.

în vederea satisfacerii necesităților spirituale 
ale populației, dezvoltării multilaterale a perso
nalității fiecărui coiățean al patriei se vor lua ta 
continuare măsuri pentru dezvoltarea bazei ma
teriale a culturii, educației fizice și sportului, or
ganizarea în condiții cit mal bune a timpului li
ber șl odihnei oamenilor muncii.

*
Măsurile stabilita de Comitetul Central pentru 

creșterea salariilor, pensiilor, alocațiilor și a al
tor înlesniri vor face ca de progresele obținute ta 
domeniul construcției economice șl sociale să be
neficieze fiecare om al muncii,, flecare familie In 
țara noastră

Conferința Națională îșl. exprimă convingerea 
că oamenii muncii vor consacra întreaga lor e- 
nerglo șl pasiune creatoare pentru realizarea 
exemplarii a obiectivelor stabilite de Partidul 
Comunist Român, care vor conduce la satisface
rea tot mai deplină a cerințelor materiale și spi
rituale ale poporului, la ridicarea pe o treaptă 
tot mal înaltă a civilizației șl progresului in pa
tria noastră socialistă.

prezcntat.de
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Construirea societății socialiste multilateral dez
voltate, progresul general al țării sini indisolubil 
legate de organizarea șl sistematizarea judicioasă a 
teritoriului, a orașelor și satelor, care creează con
diții pentru repartizarea echilibrată a forțelor de 
producție pe întreg cuprinsul patriei, dezvoltarea 
armonioasă a diferitelor zone’ șl localități,

Analizând experiența dobindltă în ani! con
strucției socialiste cu privire ta organizarea teri
toriului, Conferința Națională a Partidului Comu
nist Român din decembrie 1967'a hotărlt îmbună
tățirea organizării admlnistratlv-tcritorlale a țării, 
corespunzător transformărilor petrecute in so- 
delate.

în raportul prezentat ta conferință, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu sublinia că principiile care stau 
la baza aceste! măsuri „-.Izvorăsc din necesitatea 
punerii de acord a organizării admlnlstrativ-teri- 
toriale cu schimbările calltativo Intervenite în evo-> 
luțla forțelor de producție și in repartizarea lor 
geografică, in perfecționarea relațiilor de produc
ție, cu modificările întrecute în structura popu
lației, în profilul, dimensiunile șl condițiile de 
viață ale orașelor șl comunelor de pe.întreg cu
prinsul țării”.

Viața a demonstrat deplina justețe a măsurii de 
reorganizare administrațiv-ieritorială a țării. în
făptuirea hotărîrllor Congreselor IX și X ale par
tidului,’ a măsurilor luate de Conferința Națională 
a imprimat un curs nou In. domeniul organizării 
teritoriului, a apropiat activitatea de conducere de 
unitățile administrat! v-terltorinle de bază și a diîs 
la creșterea rolului șl atribuțiilor consiliilor popu
lare județene, municipale, orășenești ș! comunale.

A avut loc o accentuată deplasare a forțelor ma
teriale șl umane spre județe, s-a intensificat ac
tivitatea orientată spre dezvoltarea multilaterală 
șl sistematizarea orașelor, spre înflorirea economi
că, soclal-culturală și edllitar-gospodărească a tu
turor localităților urbane.

Acțiunea de comasare a comunelor mici â avut 
drept rezultat, crearea unor unități adminlstrativ- 
teritoriale mal puternice, care dispun de condi
țiile necesare pentru o bună organizare a activi
tății economlco-soclale, in vederea ridicării nive
lului de viață material șl cultural al țărănimii.

S-au elaborat schițe de sistematizare pentru ju
dețe șl orașe, este in curs de desfășurare acțiunea 
de sistematizare a satelor. Au fost organizate co
misii de sistematizare șl s-nu adoptat importanta 
legi privind apărarea fondului funciar, regiemen- t 
tarea construcțiilor de locuințe ș.a.

O puternică influență asupra dezvoltării tuturor 
zonelor, Județelor șl localităților o exercită poli
tica Partidului Comunist Român de repartizare1 
echilibrată a forțelor de producție pe întreg teri
toriul țării. înfăptuirea acestei politici, care s-n 
accentuat mult în ultimU ani, determină o creș
tere mai Intensă a producției industriale, In jude
țele slab dezvoltate. Iii cincinalul 1966—1970, o. 
serie de județe, în trecut rămase în urmă, cum 
sînt Bacău, Satu-Mare, Argeș, Dolj, Mureș, Galați, 
Covasna, au cunoscut o puternică creștere a pro
ducție! industriale. Prin contirfuarea acestei orien
tări, în cincinalul actual, pentru: zonele mal puțin 
dezvoltate se asigură sporirea producției indus
triale în ritmuri mult mai înalte decit media pe 
țară. Astfel, față de creșterea medie anuală a pro
ducției industriale In ansamblu de 11—12 ta sută, 
în Județul Blsteița-Năsăud sporul mediu anual va 
fi de 20,3 ta sută, în județul Teleorman — de 21.6 
In sută, în Județul Harghita — de 15,8 1a sută, in 
județul Dîmbovița — de 22,6 ta sută, In Județul 
Sălaj — de 25,4 Ia sută, tar ta județul Tulcea — 
de 28,1 ta sută.

Repartizarea rațională a forțelor de. producție * 
duce ta dezvoltarea clase! muncitoare In toata zo
nele, asigură o valorificare superioară a resurselor 
materiale și umane, ridicarea ta o viață înflori
toare a tuturor județelor. ■

în același timp, dezvoltarea multilaterală a tu
turor Județelor, Inclusiv a celor in care, alături de 
populația română, locuiesc numeroși oameni al 
muncii de alte naționalități, reprezintă o reală 
manifestare a deplinei egalități economice și so
ciale Intre toți cetățenii, fără deosebire de națio
nalitate. Pe măsura creșterii potențialului econo
mic al țării șl Îmbunătățiri! repartiției teritoriale 
a forțelor de producție sporesc posibilitățile pen
tru ridicarea nivelului de irai al întregii populații, 
se asigură ca toți cetățenii patriei să se bucure 
din plin de condițiile create de civilizația noastră 
socialistă. :

Analiza realizării sarcinilor trasata de Confe
rința Națională și de Congresul al Xrlea al parti
dului arată însă că în domeniul sistematizări! te-. 

. rltoriulul șl localităților există serioase neajunsuri.
Se știe că România a moștenit’ de ta vechea 

orlndulre o rețea de localități dezvoltate în mod 
anarhic, cuprinrind un foarte mare număr de oșe- ---- _ ...-------- — . —,—
zări mici, răzlețite, excesiv, de întinse din punct de > construcții cu caracter turistic *!nj afara 'perime- 
vedere teritorial. Cu toate.realizările Importante -- -•. ...
obținute în anii construcției socialiste In dome
niul sistematizării, dezvoltarea orașelor șl sutelor 
a continuat să se desfășoare fără o concepție cla
ră, unitară, așezarea pe suprafețe foțtrte mari șl 
dispersarea menținîndu-se ca o caractertai'că ge
nerală a localităților noastre.

Comitetul de Stat pentru Economia ș! Adminis
trația Locală, consiliile populare și eomlsllle de 
sistematizare au dat dovadă de lipsă de fermitate 
In înfăptuirea unor importante prevederi ale ho- 
tărîrilor partidulul șl a legilor care privesc siste
matizarea teritoriului șl apărarea fondului funciar. 
Aceste organe poartă principala răspundere pentru 
tărăgănarea desfășurări! acțiunii de sistematizare 
a localităților, îndeosebi n satelor. De asemenea, 
trebuie subliniat faptul că Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare șl Apelor a manifestat o 
slabă preocupare pentru apărarea fondului fun
ciar al țării.

Terenul din interiorul perimetrelor construlblle 
este folosit nerațional, persistă tendința de a se 
merge !n continuare pe linia extinderii suprafeței 
localităților. Densitatea locuitorilor ta hectar In ■ 
orașele din România este în numeroase cazuri cu 
mult mal redusă decit cea existentă în alte țări. 
Chiar între orașele noastre există diferențieri 
marl : astfel, în zonele de locuit numărul locuito
rilor la hectarul de teren este în municipiul Cluj 
de 70, în municipiul Arad de numai 60, in timp 
ce în municipiul Galați acest număr se ridică la 
100, în condiții cînd nici densitatea atinsă în 
Galați nu este corespunzătoare, existînd încă po
sibilități de folosire mal intensă și rațională a spa
țiului construibll, O situație deosebita o prezintă 
orașele mici — cu mal puțin de 25 mii locuitori — 
care cuprind un sfert din populațta urbană a țării, 
dar ocupă aproape jumătate din întreaga supra-

dului nostru — creșterea bunăstării materiale șl 
spirituale a tuturor oamenilor muncii, crearea unui 
Înalt nivel de civilizație pentru Întregul popor. 
Pentru aceasta, sistematizarea trebuie să contri
buie ta repartizarea rațională, echilibrata a for
țelor-de producție pe întreg, cuprinsul țării, pe 
baza Îmbinării organice a criteriilor de eficienta 
economică cu cele de ordin social, să asigure în
florirea economică, soctal-culturală a tuturor,-ju-

față a localităților urbane, datorită densității tor 
reduse. Mari deosebiri ta ce privește densitatea lo
cuitorilor există șl intre noLle cartiere : astfel, 
dacă unele cartiere, ca de exemplu Drumul Ta
berei din Capitală, ajung la 750—800 locuitori la 
hectar, există alte cartiere, cum este rPloleștl- 
Nord, cu numai 500 locuitori ta hectar.-

Densitățile reduse din cadrul orașelor duc atit 
la o mare risipă de teren, cit șl ta creșterea exa
gerată a cheltuielilor edilitare pentru construirea 
de drumuri, pentru rețelele de energie jelectrică, 
apă, canalizare, Huli telefonice. în asemenea con
diții este limpede că o însemnată parte din chel
tuielile de dolar© edllitar-gospodărească, mcrgintl 
uneori piuă la aproximativ 50 ta: sută din aceste 
cheltuieli, se fac în mod Inutil, tocmai datorită 
acestei orientări gTeșlte ta organizarea șl siste
matizarea orașelor.

Lipsa de preocupare, timp îndelungat, pentru 
sistematizarea, satelor, concepția greșite a multor 
organe local© de. stat că ta dezvoltarea localită
ților rurale trebuie mers pe linia extinderii su-, 
prefețelor acestora, slaba fermitate In aplicarea 
prevederilor legale au făcut să crească considera
bil vetrele sateliw. Deși de mai mulțl ani s-a 
stabilit că noile construcții se pot ridica numai 
în vatra satului, a continuat să se construiască 
oriunde șl de către oricine, tor consiliile populare 
nu exercită controlul, necesar șl nu iau măsuri de 
tragere Ia răspundere a tuturor celor ce încalcă 
legile țării in această• privință. în' ultimii 20—25 
de ani, foarte multe sat© s-au extins in mod exa
gerat, îndeosebi de-a lungul arterelor de Circula
ție, dubllndu-ș! chiar suprafețele, ajungindu-se In 
unele zone, cum sînt, de exemplu, rutele Bucu
rești—Ploiești sau București—Pitești, ca satele să 
,se Întindă uetatrerupt pe distanțe 'de zeci de kilo
metri. Drept rezultat, densitatea ’ medie a locui
torilor ta vatra sațului este ta noi de numai 8—10 
locuitori la hectar, numeroase sate sltutadu-se ta 
această privință mult sub media, pe țară. Aceasta 
reprezintă o mare risipă de teren, _ determină 
cheltuie'd foarte ridicate pentru dezvoltarea rețe
lei de școli, de magazine șl unități sanitare, pen
tru Instalarea lumini! electrice etc. Orice extin
dere a vetrei satelor creează dificultăți în lozes- 
firarea edilltar-gospodărească a localităților rurale 
șl îngreunează utilizarea ele către populație a do- 
țărftor soelal-culțurgie. ..E$e evident că, in con- 

îdlțll cînd ta țnra>rioastî.:a7jeklstă pesțkțTlYKțg^e, 
^ciln-care aproape 40 tai sută au ntairtpuțLn’ țte 500 

/<<jbCTlțțori' șl o de-is!tote ;sc;izutij, nu se' put • rez-rt.va 
' corespunzător ' probler^el,© legatee d^lâezvbrtâna 

învățămtalului șl- deservirii sanitare, nu pot fi 
asigurate serviciile, alimentarea cu apă șl cnerglo 
electrică Rldlchrea gradului de organizare șl dc 
civilizație a satelor se poate obține numai prin- 
ir-o concentrare a localităților și a construcțiilor, 
care să permită soluționarea acestor probleme în 
condiții corespunzătoare dlh puncț'de vedere eco
nomic ș! soctal-cultural. ■

în • același timp s-au scos dta producția agri
colă înseninate suprafețe de teren arabil, în multe 
cazuri dc cea mal bună calitate, pentru construe- ‘ 
ții industriale, agrozootehnice, pentru ■ rețele de 
drumuri etc., încălcindu-se prevederile legale de 
a se amplasa asemenea obiective p© terenuri, im
proprii producției agricole ori slab productive. 
Astfel, numai ta 1071 au. fost dgftaltiv afectate' 
pentru alte scopuri decît producția, agricolă peste 
10 (MM ha, din care ' " 
prefețe arabile fertile.-----------
Alba, Blstri ța-Năsăud, DlrnlKivlța, 
va, Sătu-Mare terenul arabil'a di 
infce 74 șl 95 ta sută dta total' 
scoase definitiv dta circuitul agricol, deși în aceste 
Judățc’există însemnate suprafețe de terenuri ne
productive sau-de folostață Inferioară.

Toate acestea arată că la numeroase ministere, 
instituții centrale, consilii populare se menține 
o atitudine Intolerabilă de lipsă de răspundere In 
folosirea pămîntulul, acest patrimoniu național de 
a cărui gospodărire judicioasă sînt strins legate 
creșterea producției materiale, ‘bunăstarea între
gului popor.

Pe de altă parte, lipsa de preocupare. în reo.!!- 
zarea unor obiective economice care să evite, de
teriorarea și poluarea mediului, ambiant a avut 
consecințe negative. Astfel, la proiectarea șl exe
cutarea unor asemenea obiective nu se au in ve
dere toate măsurile necesare pentru reducerea ș! 
eliminarea factorilor poluant! al aerului, apel, so
lului, manlfestindu-se o Inadmisibilă lipsă de gri
jă față de aceste condiții naturale,' esențiale pen
tru viața șl sănătatea oamenilor, pentru dezvol
tarea însăși a economiei naționale. Totodată, In 
legătură eu Intensificarea circulație! auto ta ora
șe, consiliile populare nu întreprind acțiuni mCnlte , . .. . , . „.------
să diminueze poluarea prin gaze ș$ zgomot. rtală,va determina profilul social-economic al fie-

' Înîr-o serie de cazuri'ou fost amplasate mori

t

l

43 ta sută au reprezentat su
le. De remarcat că în județele 

Ița, Mureș, Praho- 
dețtaut o pondere 
aiul suprafețelor

dere toate măsurile necesare pentru 
eliminarea factorilor poluonțl ai nen . , .
lului, manlfestindu-se o Inadmisibila lipsii de gri
jă față de aceste condiții naturale; esențiale pen
tru viața șl sănătatea oamenilor, pentru dezvol-

trelor toralltățîîor, ceea ce a pricinuit pagutfe 
patrimoniului forestier ș! a dus la distrugerea 
unor frumuseți .naturale, in loc ca acestea să fie 
păstaite șl protejate. în același timp, construirea ,, , , ,, ,, , . . ,
unor astfel de obiective .ta distanțe mari de' locn- ^oltorea într-n concepție unitară a In regii rețele
lltăti, ta locuri greu accesibile, a ateos după sine naționale de ©ăl de ©nmnnlmfle. Mitei ™ .mira
cheltuieli exagerat,, de,ridicate pentru alimentarea 
cu apă și energie electrică, pentru aprovizio
nare etc.

> , în scopul eliminări! neajunsurilor existente, al 
îhtăriril ordinii și disciplinei In acest important 
domeniu, precum șl pentru ridicarea activității 
de sistematizare la nivelul cerințelor etapei actuale 
de dewottare a șoctetAțll noastre, Conferința Na- 
tianală a Partidului Comunist Român adoptă DI
RECTIVELE CU PRIVIRE LA SISTEMATIZAREA 
TERITORIULUI. A ORAȘELOR SI SATELOR, 
LA DEZVOLTAREA LOR ECONOMICO-SO- 
CIALĂ. i

CAPITOLUL I
PRINCIPII DE BAZĂ PRIVIND 

SISTEMATIZAREA TERITORIALĂ 
Șl A LOCALITĂȚILOR

■ ■
1. Dezvoltarea armonioasă a teritoriului țării,: în 

ansamblu, a județelor, orașelor și comunelor, asi
gurarea unor condiții corespunzătoare de muncă 
șl viață pentru toți cetățenii constituie o latură 
primordială a politicii Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de trecere la construirea societății co
muniste.

întreaga activitate do sistematizare este subor
donată înfăptuirii țelului suprem al politicii parti

construcții — obiective Industriale, agrozootehnice, 
sociale, culturale, locuințe — in afara perimetrului 
consirulbll.al orașelor sau vetrei satelor. Amplasa
rea unor asemenea obiective in afara localităților 
se va face Jn cazuri cu totul deosebite șl numai cu 
aprobarea’Consiliului de Stat.

în -scopul economisirii unor importante supra
fețe de teren, ta stabilirea traseelor pentru rețelele ■ 
de transport al energiei electric© și ah? liniilor te
lefonice se va’ căuta ca acestea să fie amplasate 
de-a lungul drumurilor existente. -De asemenea, sc 
va urmări economisirea terenului agricol ta execu
tare» lucrărilor de irigații șl hidroameliorații.

Pentru a se reda In circuitul agricol însemnate 
suprafețe de teren, trebuie revăzută rețeaua dru
murilor comunale șl de dmp care brăzdează tere
nurile agricole, în vederea simplificării șl rațio-, 
nalizărll el. '
■Se vor lua măsuri ca drumurile prevăzute a fi 

construite sau cele a căror execuție abia a început 
să fio amplasate pe structura drumurilor existente 
sau, dnd acest lucru nu’este posibil, să se urmă
rească scoaterea din circuitul agricol ă unor su
prafețe cit mal mici de teren și Îndeosebi dta cele 
nefertile sau cu fertilitate scăzută.

Țlnlnd seama de făptui că fondul functor consti
tuie o avuție .a întregului popor, trebuie să se în
tărească răspunderea organelor șl organizațiilor de 
partid, a minis tarelor,, aconsiliilor populare, a fie
cărui cetățean pentru eliminarea,oricărei forme de, 
risipă, de utilizare nerațlonală a terenului.

7. In activitatea de sistematizare o atenție deo
sebită se va acorda măsurilor pentru apărarea și 
păstrarea cit mal Intactă a condițiilor naturale, 
pentru protejarea mediului ambiant. ’

în cadrul studiilor și proiectelor de sistematizare 

ratatului, apelor, aerului, a pădurilor, a tuturor zo
nelor verzi, aceasta reprezcntlnd o. problemă de 
stat de Importanță deosebită — condiție vitală 
pentru om.

Tlnînd seama că în condițiile dezvoltării In; 
dustrtale s-au amplificat foarte mult sursele de 
poluare a aerului, apel și solului, se impune să 
se la toata măsurile pentru prevenirea și Înlătu
rarea efectelor dăunătoare 
bkiht,'asupra;’"1'"”''"’ “ . 
prin proiectele de sistematizare se vor 
zonele in care vor putea fi amplasate obiective 
industriale <-i " '
l:ă:'măsuri, cfc ___
țfețprin ptantafe de

dalelor și localităților patriei.
Sistematizarea îndeplinește un rol de seamă ta 

asigurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor, țării, fără deosebire de naționalitate, 
în spiritul principiilor etici! șl echității socialista. 
In același timp, sistematizarea trebuie să oontrt- 

■ bule ta ștergerea treptată a deosebirilor esențiale ■ 
dintre oraș și sat, prin, ridlqirea satului la nivelul 
de dezvoltare a’orașului. ’ . '

Sistematizarea creeata cadrul în care întreaga 
populație trăiește ș! mimeește, se desfășoară acti
vitatea economică șl socială, se înfăptuiește parti
ciparea maselor largi, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, la rezolvarea tuturor proble
melor pe care 'le ridică dezvoltarea! orator șl 
satelor, ta Întreaga viață social-potlțlcă a țării.

2. Dezvoltarea pc bază de plan a orașelor șl sa-, 
tplor — cerință obiectivă a societății socialiste — 
se desfășoară in slrinsă corelare cu progresul ge
neral al țării'

înfăptuirea consecventă șl ta ritm, susținut a ta- 
dustrializărll socialiste, traducerea în viață a pro
gramului vast de investiții economice, soclal-cul- 
turale, de -construcții edilitare impun necesitatea 
unei politici clare, pe baze științifice în domeniul 
organizării teritoriului, al dezvoltării orașelor șl 
satelor. < .

. Un proces do asemenea amploare și compîexl- 80 va. urmări protejarea mediului ambiant, a pă
tate nu poate fi lăsat să se desfășoare de la sine ; a- „ ------------
dezvoltarea rațională a localităților trebuie diri
jată-conștient, corespunzător intereselor generale 
ale societății. ■ ’

Activitatea de prognoză, parte componentă a’con
ducerii societății modeme, face necesară desfășu
rarea unei activități de sistematizare de largă 
psspecUvă, ta concordanță cu liniile directoare ale 
dezvoltării României p!nă ta anl« 1800—2000, țl- 
nSnd .teama de condițiile spedflce ale țării noastre, 
de exigențele progresului tehnic, de tendințele ce 
sei: manifestă pe plan mondial. .

'?'riîpîvederea repartizării-,pptime a 'foc’ă&r de, 
„prtrițKițîc, ta ctulriil sfetentati^ri,L,t<ylt^i3ife este 

necesar să se determiner profilul' prriloinlnanl al 
fiecărei zone a țării — l^usMe extracm’ă,?^ier- 
getică, metalurgică, chimică, constructoare de ma
șini și, altele — în funcție de resursele focale exis
tente. în acest fel, amplasarea noilor obiective șl 
dezvoltarea’ celor existente se vot face ta concor-, 
danță 'cu potențialul fiecărei zone — taiza de ma
terii prime, căile fde comunicații, surse de apă șl 
energie, posibilități de recrutare a forței de mun
că etri —: șl cu neccritățile economiei naționale. 
Peșnțru aceasta, Activitatea de sistematizare trebuie 
să pornească de ta cunoașterea" temeinică a resur
selor'materiale șl urnim© din teritoriu, în vederea ' 
valorificării tor superioare. ■ > ’

Se vor întreprinde măsuri pentru mal buna zo
nare a producției agricole, în funcție de condițiile 
pedoclimatice șl de factorii soctal-ecohomlcl, ta 
scopul creșterii producției agricole vegetale șl ani
male. în acest cttdru, se va avea în vedere, stabi
lirea zonelor optime pentru culturi cerealiere, dez- 
voltarea zootehniei, cultura plantelor tehnice, vlti- 
cullura, pomicultura, în vederea folosirii cît mai 
raționale a terenului ogricoL

O, atenție deosebită s© va acorda stabilirii zonelor 
silvice, menținerii suprafețelor împădurite și asi
gurării 'relmpăduririlor, ceea ce va contribui ■ ta 
ameliorarea terenurilor degradate, combăterea ero
ziunii solului, prevenirea alunecărilor de teren, 
precum șl la conservarea mediului ambiant

4. în condlțlțle societății moderne, cînd procesul
complex al dezvoltării economice șl social-cultu
ral© amplifică continuu relațiile dintre localități, 
activitatea de sistematizare a teritoriului trebuie sa 
țină seama de legăturile și Influențele reciproce 
dintre acestea, de necesitatea corelării strinse a 
dezvoltării orașelor șl satelor cu cea a zonelor ta 
care eîe se află. ,

Activitatea de sistematizare trebuie să contri
buie ta'adlnclrea cooperării Intre localitățile din 
cadrul aceleiași zone sau intre diferite zone, pen
tru construirea în comun a unor obiective econo
mice, șoctal-cultural'e, lucrări iehnlco-edflltare, ali
mentare cu apă, cu energie electrică și altele.

Sistematizarea teritorială trebui© să asigure pro
filarea șl dezvoltarea tatrcgil rețele-de așezări-ur
bane șl rurale ta cadrul unul program național de 
ansamblu.

1 Potrivit acestui program, sistematizarea terito- 

cărei localități șl, pe această bază, amplasarea 
obiectivelor economice, soctal-ailturale, de locuințe 
șl lucrări tehnlco-edilltare' pentru asigurarea dez
voltări! orașelor si satelor, ta condiții de eficiență 
economică șj socială maximă.

5. Prin sistematizare va trebui să se asigure dez-
Irij 

naționale de căi de comunicație, astfel ca acestea 
să corespundă traficului tot mai Intens șl necesi
tăților de perspectivă ale economiei naționale." 

în acest scop, este necesară corelarea pe plan te
ritorial a tuturor căilor dă comunicații — drumuri, 
căi ferate, linii telefonice șl de energie electrică, 
conduct© de transport etc. — cu centrele de pro
ducție șl desfacere, bazele de materii prime, cu în
treaga rețea de localități.

Totodată, ‘se vor corela lucrările de regularizare 
a cursurilor de apă cu cele de amenajare a Între
gului bazin hidrografic (baraje. Jacuri de acumu
lare, canale navigabile, de irigații șl.altele)', ta sco
pul folosirii raționale șl economice a fondului fun
ciar șl a resurselor de apă. Sistematizarea terito
rială trebuie să indice regiunile unde sînt necesare 
măsuri de apărare contra inundațiilor, precum șl 
de protecție a calități! apelor.

La stabilirea posibilităților ■ de amenajare a 
cursurilor Interioare.do;apă pontru navigație sc va 
avea ta vedere legătura lor strinșă cu dezvoltarea 
în continuare a transporturilor pe Dunăre.

6. Prin'sistematizare trebuie să se asigure apă
rarea cu strictețe șl buna:gospodărire a fondului 
functor, urmărlndu-se prin toate mijloacele econo
misirea terenului, această importantă avuție na
țională. Consiliile populare au sarcina să anali
zeze cu toată răspunderea suprafețele ocupate de 
localități, să delimiteze cu precizie perimetru! 
eonstruibll al orașelor șl vatra sutelor. în vederea 
Instaurări! unei ordin! stricte ta această privință 
perimetrele cotnstrulbUe ale tuturor localităților ur
bane și rurale vor fi aprobate prin lege.

Sc interzice cu desăvirșirc amplasarea oricăror

r dăunătoare asupra jnpdlulul arn- 
condlțfflor de viață. în’ acest scop, 

-■ ...... ' ’................... . stabili

efecte n
■ creare;;

jblle asupri
'’■peri iele ('

va porni de la principiul că orașul ș! comuna 
trebuie să devină unități terltortal-admlnistratlve 
de bază ale societății noastre socialiste. Oamenii 
trăiesc șl. Ișl desfășoară .activitatea productivă 

, sau de creație fie in orașe, fie.in comune șl, ițe 
aceea, organizarea șl dezvoltarea acestora con
stituie sarcina esențială a activității de, sistema
tizare.' Orașului și comunei le revine un rol tot- 
mal Important in asigurarea unor condiții cit 
mal bune de mujică și viață, ta organizarea în
tregului - complex de activități sociale, culturale, 
de servicii de interes general

Consiliile populare județene să. treacă botafît 
șl fără SnWrzlere la acordarea tuturor atribuții
lor ce revin consiliilor populare orășenești șt co
munale prin legea de- organizare șl funcționare,: 
astfel Incit acestea să conducă întreaga, activi-.' 
taie economică, soclal-culturală, gospodăresc-^- 
edilitară ce se desfășoară pe teritoriul iowdiiățl-,-. 
lor In care funcționează. Consiliile populare tre
buie să poarte întreaga răspundere pentru în
făptuirea programelor de'dezvoltare a orașelor șl 
comunelor, pentru realizarea investițiilor, pentru 
buna desfășurare a fnvățfixntntulul, a activității- 
culturale șl de ocrotire a sănătății, a servlriitozi

12. Trebuie să se creeze condiții pentru partlț, 
clpârea tot mai intensă a oamenilor muncii Ia re-, 
zolvarea problemelor privind dezvoltarea orașe
lor și satelor. , j-r.;

în. concordanță cu adinrtreâ democrației socia
liste, populația fiecărei localități din țară repre-,, 
zlntă o comunitate a oamenilor muncii care ta 
parte activă la .conducerea treburilor obștești ațe 
orașelor și comunelor respective,. 1a rezolvarea- 
tuturor problemelor pe caro le ridică dezvoltarea

■ și buna, lor gospodărire. ‘
Consiliile populare vor asigura participarea k- 

cuttorilor ta elaborarea, ’ definitivarea șl aplica-' 
red fn viață a schițelor de sistematizare a local -i 
taților. In acest scop, cetățenii vo- fi informați- 
permanent de către consiliile populare asupra 
principalelor probleme șl acțiuni de sistematizare.-, 
Presa centrală și locală, radioul șl televlzlua tvi 
vor populariza șl susține activitatea de sistema
tizare, prezontlnd pe larg propunerile cetățenilor 
și diferitele aspecte ale sistematizării teritoriu
lui, a orașelor șl satelor. în comisiile de slstemai- 
tlzarc Județene, municipale, orășenești șl comu
nale vor fi cuprinși reprezentanți a! cetățenilor, 

to^eș! in cadrul adunărilor 'generale pa elrcuib- 
fcsdripțl!, cartiere, mari întreprinderi și instituții 
«sociai-cw tura ie.
■ Organele șl organizațiile de . partid șl obș'.eșțl 
trebuie să ta toate măsurile pentru asigurarea 
unei participări efective a maselor de cetățeni la 
întreaga activitate de sistematizare a comunelor

Lipr^tedlu^ _ _____________ ___ ___________

dotarea acertor obiectivi? ci
de combatere a polui 
suri eficiente pentru dotarea acestor oblectivb cu 
instalații' de captare a gazelor. nociv®, de pyri- 

, Ccare a apelor și altele. * . . ’ -
8. La elaborarea proiectelor de șistMiatlzare se 

va urmări să se asigure o creștere a, densității 
construcțiilor șl locuitorilor, ații in localllățr .> 
urbane, rit șl In cele rurale.

Prin studiile de perspectivă .ale rețelei de lo
calități se yn determina numărul orașelor șl șu
telor cu posibilități, de dezvoltare, pț categorjl șl 
niărîml, luîhdu-se măsuri de' reducere a numă
rului-de sate șl de comasare a'unor comune pen
tru a deveni! unități admlnlstrativ-terltoriale mal 
puternice.

Pentru .creșterea densității ta cadrul localliăT 
țllor se vor lua. măsuri ca ptaă în anul 1090 să se 
restringă suprafețele 'orașelor șl imhroxeb! ' ale 
satelor.--. . ■

■ Restrîngerea perimetrului eonstruibll ol ora
șelor șl a vetrei satelor; comasarea .comunelor 'șl 
satelor vor permite înzestrarea tcbjnlco-edllltară 
șl dotarea soclal-culturală cu eficiență economică 
șl-sortata-sporită, conduiind'șl ta economii Im
portante de teren agricol '

în vederea- creșțerih densității, prin ,proiectele 
8e sistematizare se vot prevedea- concentrarea 
construcțiilor șl mărirea număruiu! de etaje. "Se 
vor stabili, pe bază de studii, în. termen do un an, 
norme de densitate optimă pe tipuri de orașe și 
sate, diferențiate In funcție de profilul soclal- 
economlc, mărimea și rolul acestor localități în 
teritoriu.

9. Se vor lua măsuri pentru ridicarea econo
mică, culturală șl mal buna Înzestrare edilitară 
a tuturor localităților rurale,care: au perspectivă, 
de dezvoltare. .

în toate localitățile cu perspectivă, urmează să 
se dezvolte unități economice care să asigure va
lorificarea superioară a materiilor prime locale, 
a produselor agricole, vegetale șl animale. Aceste 
localități vor‘fl înzestrate qu obiective sodal- 
cultarale șl serviciile necesare nevoilor curente 
ale locuitorilor.

Ridicarea pe o treaptă superioară ■ 'tuturor 
localităților cu perspective de dezvoltare repre
zintă o etapă nouă dc organizare a rețelei de

și orașelor.

CAPITOLUL II
SISTEMATIZAREA ORAȘELOR

1 -A ;.r < -
.1. Dezvoltarea continuă a o—ițeicsr, amplificarea 

procesului ■ de ‘urbanizare fac necesară desfășu
rarea unei susținute activități de sistematizare Șa 
localităților urbane, care să permită determinarea 
profilului social-economic al fiecărui oraș, ampla
sarea rațională a unităților productive, a conslruc- 
țîllor. do locuințe șl soclai-culturale, dezvoltarea 
lor armonioasă, în strînsă corelare cu sistemati
zarea teritoriului. înconjurător șl cu dezvoltarea 
rețele! generale de localități, asigurind condiții cit 
mal bune de muncă șl de viață pentru toți lo
cuitorii. >

2. Trebuie să se acționeze cu toată hotărirea 
pentru utilizarea cît mal completă a terenurilor 
din perimetrul eonstruibll al orașelor, aceasta 
fiind una din sarcinile principale ale sistematiză
rii urbane.
' Pornind de ta necesitatea economisirii terenului, 

comitetele" executive al© consiliilor populare vot 
rcanallza, în termen de șase luni, actualele pe- 

. rimetre construlbile ale orașelor, în vederea re- 
strîngerll lor ta strictul necesar, respectindu-sa cu 
rigurozitate reglementările In vigoare, !

3..In'scopul sporirii densității construcțiilor pp 
unitatea de suprafață a terenului, âtlt Ai cadrul 
zonelor todusfrtale cit șl In cele de locuit, se' 
Impun amplasarea clădirilor pe terenurile libere 
din perimetrul eonstruibll al orașelor, construirea* 
într-o măsură mal mare de clădiri cu mal multe 
niveluri, restrîngerea Ia minimum necesar a distan
țelor între clădiri; Aceste măsuri vot ridica efi
ciența Investițiilor, ca urmare a concentrări! pe 
ai suprafață mai redusă a lucrărilor de echipare 
teiuiîco-edUitară menite să deservească aceste 

zima. o etapa noua ne organizare a rețeiei ne construcții.
localități,'specifica stadiului actual de dezvoltare . I<a amptasaren noilor conșlrucțll, comitetele

■ - •• ■ ■ .... executive ale consiliilor populare vor lua măsuri
ca, pe cit posibil, să se evite demolarea clădirilor 
din -fondul • locativ existent. Este necesar ea îh 
cartierele care se construiesc in prezent să sa res
pecte normativele cu privire ta densitatea con
strucțiilor. De asemenea, pentru cartierele ridicate 
In ultimi! ani, care prezintă densitate scăzută; să 
se la măsuri urgente pentru o folosire cît mul 
rațională a suprafețelor de teren prin îndesiți; 
amotasarea de noi blocuri de locuințe în vederea 
obțineri! unei densități optime a locuitorilor ne 
un_ hectar. Pentru aceasta pînă ta sflrșltul anului 
1072'consiliile populare vor reactualiza proiectele

4. O preocupare de bază in sistematizarea ora»
șelor trebuie să o constituie amplasarea judicioa
să a unităților Industriale șl a altor unități eco
nomice. '

Este obligatoriu cn amplasarea obiectivelor eco
nomice șă se facă do regulă hi' zonele Industriale. 
Obiectivele economico care nu afectează condi
țiile de locuit se pot‘amplasa în zonele de lo
cuințe sau cît mal aproape de acestea. îta, ampla-, 
sarea obiectivelor economice cu grad ridicat de 
nocivitate se va acorda o atenție deosebită res
pectării normelor de proiecție.

5. Cooperarea intre unitățile economice din ca
drul zonelor industriale trebuie să constituie o 
preocupare principală a celor c® răspund de reali? 
zarea acestor unități, In sconul construirii șl fo
losirii in comun a unor utilități sau dbieetive auxi
liare, cum sînt: centrale de energie electrică șl 
termică, ateliere de !>i'reținere șl reparații, depo
zite, gnraje, linii interne de căi ferate, pavilioane 
administrative și altele.

De asemenea, titularii InvcstlilIlOT Indsistrtoie șl 
cei ai zonelor de lecuit nu obligația să rejoive. 
in colaborare, în mcxl coordonat șl cît mal cco-

a țării noastre, va accelera procesul de urbani
zare, de apropiere a condițiilor de muncă șl de 
viață din mediul rural de cele din medial urban, 
prin treptata ridicare a satului.

10. Pe baza analizei localităților, rural© cu
perspective de dezvoltitre, se va stabili wn număr 
de 300—350 localități care, prin resursele lor ma
teriale șl umanei poziția geografică ta teritoriu, 
rptațllie cu localitățile înconjurătoare,' accesul ta 
căile de comunicație și situația fondului <ron- 
ktruit, Întrunesc condițiile să devină centre eco
nomice și sociale cu caracter urban ta următorii 
15—20 ani. , , . - .-------

Prin amplasarea șl dezvoltarea în aerate centre, de^ sistematizare mie ansamblurilor de loci tin țc. 
n unor obiective Industriale șl agrare se ra asi-, 4 ° nreoenn.™ a- 
gura ca ele să albă un. caracter ihdusțrial-agrar 
sau agrar-lndustrial, potrivit condițiilor specifice.. 
Se va ajunge -astfel- la o împletire judicioasă a 
activităților industriale cu .cele agrare, eyltta- 
du-se o separare artificială a acestor activități.:

Aceste centre'vor trebui să dispună In vl.itor de 
peste, 5 000 de locuitori șl să deservească popu
lația din 4—5 comune apropiate, aflate ta o distan
ță medie de 15—20 kilometri.

- .Centrele cu caracter urban, vor fi înzestrate.cu 
obiective, șortai-culturale — în domeniul învăță- 
mlntulul, sănfitățJi, culturii,— precum șl cu uni
tăți comerciale șl de servicii astfel dimensionate 
Înalt să poată asigura deservirea pc im plan su
perior a Iocaliiăților dta Jur. Totodată, în aceste 
eeptre vor fl create instituții administrative șl 
juridice, astfel tacit populația dlrv zonă să-șl re
zolve pe ptan local problemele dc interes cetățe
nesc, evltlndu-șc deplasările care nu loc In pre- , 
zant ta orașele cele mal apropiate sau la reșe
dința de județ. Aceste centre vor fl dotate cu 
rețele edltitar-gosnodăreștl corespunzătoare șl vor 
fl'legate de localitățile din jur prin căi de co
munica ție directe.

11. In întreaga activitate da risiematizare se (Continuare in pag. a Vl-a)
"oi



£s

șl a 
rfls-

vast program de- transformare șl ridicare a gra
dului de civilizație a sătulul românesc.

-- asemenea, In viitoarele centre vor1 fl stabi
lite sediile consiliilor Intercooperatlste șl ale sta
țiunilor de mecanizare a agriculturii, vor func
ționa unități pentru prestări de servicii, baze; de 
aprovlșlor"-" *"■ — J,,.,:.—

CAPITOLUL III
.. . 1 ' ■ . : • i . a

SISTEMATIZAREA COMUNELOR
Șl SATELOR

CAPITOLUL IV
MASURI ORGANIZATORICE

i e» locale, coo- Țlnînd seama do Importanța acțiunii de siste-
-■ -'ț consum, alo coopera- matizare șl-> modernizare a . rețele! de localități 

rurale, acțiune cu adine! implicații în-întreaga 
activitate economică șl socială, asupra modulul de 
viață al țărănimii, este necesar ca organele și or-

Activul do bază ol partidului, toți co- 
i o-’o- 

dln afară, ci nemijlocit dlnft- 
anlsmclor economice, sociale

șl dc stat ale țării. Aceasta presupune ca toți comu- 

rflipundere, să dea dovadă în întreaga lor activi
tate dc holărire, Inițiativă și responsabilitate In

provoacă nocivități trebuie să Ia măsuri hotfirite de

ț

(Continuare in pag. a VI1-»)

plinirea marilor răspunderi care revin Partidul

rlre n societății socialisto multilateral dezvoltate 
In țara noastră trebuie să 7 
loarele direcții;
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nomlc, problemele legale de realizarea Investiții
lor de interes, comun : creșe, grădinițe, cluburi, 
cantine-restaurant, unități sanitare, transportul in 
comun, captări șl alimentări cu apă, canalizări și 
altele.

.Cooperarea în realizarea diferitelor obiective 
trebuie să fie promovată cu perseverență de către 
consiliile populare, In calitatea lor de coordonatori 
sau .tisulari de investiții.

■ 6. Se vor lua măsuri ca marile uzine să-și con
struiască sau să primească în administrare directă 
locuințe situate în cartierele din imediata lor. 
apropiere pe care să le repartizeze personalului 
propriu. O asemenea măsură va contribui la în
tărirea stabilității cadrelor in întreprindere, cu 
toate consecințele pozitive ce decurg din aceasta.

Totodată, la repartizarea locuințelor, comitetele 
executive ale consiliilor populare vor ține scama 
de necesitatea ca oamenii muncii să locuiască cit 
mal aproape de întreprinderile în care lucrează.

"7. în vederea folosirii cit mal eficiente a .clădi
rilor soclal-culiurale ale întreprinderilor Industria
le — creșe, grădinițe, cluburi șl altele — acestea 
vor fl amplasate In cadrul zonelor de locuit din nkMAHÎnaiA •» ’ ww-mrl i X zv» aawmajil'lin*- ■'
acesta, clădirile soclal-cul turale ale întreprinde
rilor vor fl mai Intens utilizate, Jntruclt de ele 
pot beneficia toți .locuitorii cartierelor unde sint 
situate. , ■ ■.

Marile întreprinderi în care lucrează multe fe
mei îș! vor amplasa crețele rit mal aproape de 
sediu, pentru a permite muncitoaretor-mame să 
se deplaseze la copiii lor fără a pierde, timp.

8. Organizarea zonei dc locuit trebuie să se facă 
într-o concepție modernă de sistematizare,, cu 
blocuri astfel’amplasate incit să se Închege străzi 
și bulevarde precis conturate. Se va evita astfel 
situația din prezent dintr-o seric de orașe In care 
blocurile au fost amplasate neordonat față de ar
terele de circulație, cu spații mari intre ele.

Pe arterele principale ale orașului șl in zonele 
rezervate 'circulației Intense de pietoni se vor con
strui blocuri de locuințe cu magazine Ia parter; 
în felul acesta, se vn asigura atit mal buna deser
vire a locatorilor din blocurile respective, cit șl 
o Imagine arhitecturală corespunzătoare acestor 
zone de mare circulație.

9. în cadrul zonelor de locuit, este necesar să 
se creeze centre de cartier cu profil cit mal com
plex, cuprinzînd unități comerciale, soclal-cultu- 
rale, de diferite tipuri, unități de alimentație pu
blică, de prestări de servicii șl gospodărești, care 
să permită satisfacerea Intr-un grad sporit a cerin
țelor șl exigențelor crcsclnde ale oamenilor mun
cii. O dată cu construirea ansamblurilor de locuin
țe, vor trebui să se realizeze șl clădirile soclal- 
cultarale necesare, potrivit normelor-degale.

Terenurile de sport; cele de joacă pentru copil 
șl de agrement, spațiile verzi vor fl grupate la un 
Ioc, dimensionate pe baza normelor în vigoare șl 
amplasate In ansamblurile de locuit. Este necesar 
să se renunțe la amplasarea acestor spații Intre 
blocuri, aslgurlndu-se astfel condiții de liniște și 
odihnă locatarilor.

10. Se vor Intensifica preocupările ca la reali
zarea clădirilor dc locuit șl soclal-culiurale să se 
îmbine tradițiile arhitecturii românești cu ten
dințele moderne, exeeulîndu-se construcții simple, 
raționa] dimensionate, cit mal ușoare și fără fini
saje excesive.

în procesul de dezvoltare a localităților sa vn 
acordă atenție îmbinării armonioase a construc
țiilor noi cu cele existente. Totodată, se va ur
mări punerea în valoare a monumentelor sau zo
nelor istorice șl a elementelor valoroase ale ca
id nilul natural, ceea ce va contribui Ia sublinierea 
personalității șl trăsăturilor specifice ale fiecărui 
oraș în parte.

11. în cadrul sistematizării localităților urbane, 
trebuie aplicate soluțiile cele mal raționala pentru 
îmbunătățirea circulației și, in special, a transpor
tului în comun.

In acest scop, este necesar să se studieze traseele 
cele mal solicitate, luîndu-se măsuri pentru di
mensionarea corespunzătoare creșterii traficului în 
perspectivă, asigurarea măririi vitezei de circula
ție, îmbunătățirea ritmicității șl fluenței transpor
tului în comun.
fin stadiul actual de dezvoltare a orașelor slnt 

necesare, totodată, măsuri pentru modernizarea 
bazei materiale a transportului in comun. 
Ppntru realizarea acestui obiectiv trebuie asimi
late noi tipuri modeme de vehicule — tramvaie 
silențioase, autobuze articulate de mare capacitate 
șl viteză șl altele — aslgurindu-se astfel un con
fort sporit, creșterea capadtații de transport ' în 
comun șl evitarea zgomotului.

112. Este necesar, de asemenea, să se acorde o 
atenție deosebită rețelei tehnleo-ed Uitare a orașu
lui (energie electrică, apă, canalizare, termoflcare, 
telecomunicații șl altele), care să fie astfel eon- 
cfiputfi îndt să fie posibilă amplificarea sa con
tinuă, paralel cu creșterea șl dezvoltarea fiecărei 
localități urbane.
“Principalele Instalații tebnlco-edîlitare trebuie să 

fie realizate pe trasee comune, în galerii unice sub
terane; vlzitablle, amplasate po arterele magistrale,

.. u, mhuu. u.„.««I. -localitățile-. înconjurătoare ,a muncitorilor
imediata apropiere a unităților respective. în felul lucrează la orașe.

14. Pentru protejarea mediului ambiant, ,

în numele comuniștilor, al întregului nostru 
partid, delegații ta Conferința Națională ă Parti
dului Comunist Român din 19—21 iulie 1972 Ișl 
Însușesc șl aprobă aprecierile date In. raportul 

■ tovarășului Nlcotae Ceaușe&cu, secretarul general 
al partidului, cu privire ta activitatea desfășurată 
d.e partidul nostru, de organele și organizațiile 
sale pentru aplicarea In viață a hotărîrilor Con
ferinței Naționale dta 1967 șl ale Congresului al 
X-lea. . .

Conferința Națională constată cu satisfacție că 
viața, desfășurarea evenimentelor interne sl in
ternaționale au confirmat șl confirmă pe deplin 
justețea liniei generale elaborate de Congresul 
al X-Iea, faptul că Partidul Comunist Român dis
pune de o linie politică clară, marxlst-lenlnistă, 
care corespundo pe deplin condițiilor concrete 
ale României, intereselor șl nsplrațiilor vitale ale 
națiunii noastre socialiste.

în această perioadă, clasa muncitoare s-a afir
mat tot mal puternic în calitate de clasă condu
cătoare In stat, s-a amplificat democrația soda-

adoptindu-se soluții rit mal economice șl eficiente. 
Aceasta va permite controlul șl întreținerea tor cu 
cheltuieli minime, fără, a se crea dificultăți în des
fășurarea vieții orașului, provocate prin săpături 
repetate pe străzi șl blocarea circulației.

13. Trebuie dezvoltate în continuare relațiile de 
cooperare ale orașelor eu localitățile înconjurătoa
re șl in special cu locaiiiățfic componente, comu
nele suburbane și satele aparținătoare, care repre
zintă, o sursă importantă de recrutare‘| a forței de 
muncă necesară întreprinderilor dto orașe șl, tot
odată, constituie o puternică bază de aprovizio
nare .cu.produse, .agroallmentare.. -j

în cadrul lucrărilor’de sistematizare se va avea 
în vedere dezvoltarea unor instituții social-cultu
rale din orașe (școfi, spitale, policlinici șl altele) și 
a unor se-vicii care să poată fi folosite șl de locui
torii din aceasta zonă.. \ ,

Totodată, vn trebui să se acprde o atenție deose
bită organizării legăturilor de' transport, îh vede
rea deplasări! lesnicioase a locuitorilor Intre orașe 
șl localitățile.învecinate. : •

Toate acestea vor contribui ta îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale populației din întreaga zonă și, 
ceea ce este deosebit de important, In, stabilizarea 

"■[OTl'care «■

unitățile industriale /fie căror procese de producție 

prevenire și combatere a poluării aerului, apel, 
soiului, precum și Împotriva zgomotului, prin cdn- 
sțrairea instalațiilor necesare în acest scop, prin 
perfecționarea proceselor tehnologice 
soluții eficiente.

.yui prin alte

‘Consiliilor populare le revine sarcina ca, în ca
drul acțiunii de'sistematizare, să dezvolte spațiile 
plantate și sa organizeze cît mal bine traseele de 
circulație a autovehiculelor, în vederea reducerii 
zgomotului șl a poIuărfi aeruluL în acest scop, în 
anumite zone de locuit se va interzice accesul mij
loacelor de transport în comun și autoturismelor, 
sfablilndu-se pentru autovehicule locuri dc parcare 
ta afara zonei respective, •

Totodată, vor trebui să fie protejate elementele 
naturale valoroase din perimetrul construlbil al 
orașelor șl din imediata lor vecinătate — păduri, 
lacuri, parcuri, dealuri -rt care au un rol Impor
tant pentru menținerea microclimatului și in de
terminarea unul specific propriu fiecărei localități 
în parte, constituind In același timp locuri de 
odihnă ș! recreero pentru populație.
•15. în vederea realizării sarcinilor legate de sis

tematizarea orașelor, comitetele executive ale cran-' 
silfilor populare trebuie să asigure, pină la finele . 
anului 1973, reactualizarea schițelor de sistemati
zare a Județelor, municipiilor șl orașelor, țlnînd 
seama de investițiile ce sînț prevăzute a se realiza 
în, acest cincinal, precum șl do propunerile pentru 
cincinalul viitor.

Comitetele executive ale consiliilor populare șl 
ceilalți coordonatori de investiții în anumite zone 
industriale au obligația ca, în termen de un ahț să 
asigure elaborarea detaliilor de sistematizare n 
acestor zone. Răspunderea pentru respectarea ri
guroasă a acestor detalii revine atit. comitetelor' 
executive ale consiliilor populare; citiși titularilor 
de investiții. , '

Vor trebui elâbprate detaliile de sistematizare 
pentru toate zonele centrale ale orașelor șl pen
tru-marile ansambluri de locuințe, pe etape, In 
funcție de importanța investițiilor șl de perioada 
de realizare a acestora.

*
în ansamblul lor, toate aceste principii șl măsuri 

vor trebui să asigure o mal bună amplasare a uni
tăților productive șl a zonelor de locuit din orașe, 
utilizarea mal deplină a suprafeței construibllc și 
restringerea perimetrului orașelor, eliminarea cu 
desăvlrșlre a risipei de teren, ■ rezolvarea Intr-un 
mod mal rațioctal ațdezvollărfi în perspectivă a lo
calităților urbane. -

1. Progresul economiei naționale în ansamblu, 
dezvoltarea șl modernizarea agriculturii, prin in
tensificarea procesului de mecanizare: șl chimizare, 
slnt de-neconceput fără adoptarea unei politici ști
ințifico de dezvoltare economlco-soclală a comu
nelor și satelor.

Sistematizarea localităților rurale trebuie să con
tribuie la ridicarea întregii activități economico-so- 
clale șl culturale a comunelor și satelor, la îmbu
nătățirea generală a condițiilor de trai ale țărăni
mii, la apropierea treptată a vieții șalelor de aceea 
a'orașelor. în acest fel se creează posibilități tutu
ror oamenilor muncii de la sala de a sc bucura de 
binefacerile civilizației.

2. Se va urmări eu perseverență ridicarea econo
mică șl socială a tuturor localităților rurale care 
au perspectivă de dezvoltare. Astfel se va asigura 
treptat realizarea de unități de producție, școli, 
creșe, grădinițe, dispensare, puncte ^farmaceutice,

Ustă, s-a întărit unitatea întregului popor ta 
jurul avangărzii sale revoluționare, a crescut 
rolul, conducător ni Partidului Comunist Român 
in întreaga operă de edificare a socialismului. 
A sporit continuu forța organizatorică șl poli
tică a partidului ; au crescut rlndurile sale, s-nu 
dezvoltat șl întărit democrația internă șl dis
ciplina de partid. în prezent partidul nostru re
unește in rlndurile sale poate 2 230 000 de mem
bri dintre- cei mal înaintați muncitori, țărani, 
intelectuali -români, maghiari, germani șl de 
uite naționalități, reflecttad prin ^compoziția să 
atit structura socială a populației țării, cit șl poli
tica națională a partidului, de deplină egalitate In 
drepturi Intre toți'oamenii muncii, -fără deosebire 
de naționalitate. Partidul dispune In prezent de 
organizații puternice In toate compartimentele so
cietății; prin Intermediul cărora desfășoară o In
tensă muncă de conducere, de organizare și 
unire a eforturilor tuturor oamenilor muncii în 
înfăptuirea programului de edificare a socloils- 
muluj și comunismului în patria noastră Toate 

cămine'culturalo, magazine șl unități de alimen
tație publică, brutării, băi publice, rețele electrice, 
lucrări simple de alimentare cu apă șt de canali
zare, precum șl alte servicii. Toate acestea vor con
tribui la ridicarea nlvelululUor de urbanizare.

în același timp, se va acorda atenție localităților 
rurala care au perspective deosebit de favorabile 
de dezvoltare, dar care nu întrunesc condițiile ne
cesare pentru a deveni contre cu rol de polarizare, 
fiind situate în imediata vecinătate a unor orașe.

3. Pentru dezvoltarea complexă a celor 390—350 
localități care devin centre economico-soctale cu 
caracter urban, să se amplaseze pe teritoriul aees- . ff\IT*n IJ'nîf Rlî nAMfl rv--î-» I lalo. I î aa» 1
perațiel ^meșteșugărești șl de consum,' alo coopera
tivelor agricole de producție, asociațiilor tntercoo- 
perallste, întreprinderilor agricole de stat, precum 
șl alte obiective Indus trial-agrare, care să.asigure
vaiortiicarea materiilor prime locale șl produselor ganlzațllle ele partid, consiliile populare, mlnlste-
agricole,, precum șl secții ale unor întreprinderi rele, celelalte ■ organe'centrale să sprijine și să
economice de importanță republicanii' > | ' ' depună toate eforturile pentru' înfăptuirea 'acestui

De;asemenea, In viitoarele' centre' vortfi slabi- vast program de- transformare șl ridicare a gra-

.aprovizionare,, iar acolo unde’exista condiții vor 
fi amenajate sau construite unități balneo-turis- 
tlce, cum slnt : cabane, hanuri; moteluri 'ele.

In vederea asigurării unui grad superior de 
civilizație pentru locuitorii din întreaga zonă, 
nolle centre vor fi dotate treptat cu licee, școli 
profesionale, Internate școlare, spitale cuf'policli
nică, farmacii,^ case de cultură, cinematografe, 
biblioteci, sedii ale organelor de Justiție, maga
zine universale, complexe de alimentație publică, 
bazo sportive și altele.

Noile centre cu caracter urban vor trebui să 
constituie un model de organizare pentru comu
nele șl satele Învecinate.

4. ‘Ministerele, celelalte organe centrale $1 co
mitetele executive ale consiliilor populare Jude
țene vor trebui să prevadă, prin planurile anuale 
și cincinale, construirea unor obiective economice 
și social-cullurale, cu deosebire in viitoarele cen
tre cu caracter urban, precum șl în localitățile 
rurale cu cele mal bune perspective de dezvol- 

' tare.
Amplasarea dc obiective economice, so rial- 

culturale și noi locuințe se va face numai ta 
localitățile rurale care au condiții de dezvoltare 
în perspectivă șl numai în vatra satelor,

5. Pentru asigurarea unei ■eflcicnțe economice 
și sociale sporite, se va urmări, în funcție de 
condițiile concrete de dezvoltare a fiecărei locali
tăți in parte, comasarea satelor in centrele eco
nomice șl sociale cu caracter urban șl In cele
lalte localități cu perspective de dezvoltare. în 
felul acesta va rezulta reducerea numărului de 
sale din cadrul unei comune, precum șl regruna- 
rea populației din satele miei șl dispersate, lip
site de condiții de dezvoltare, în cadrul localită
ților care au posibilități de dezvoltare mai ac
centuată. Această acțiune amplă șl de lungă du
rată va determina. In afara avantajeipr.economlce 
șl sociale,, o mal bună așezare a rețelei de loca-, 
iltățl rurale.
. 6. în vederea unei dezvoltări raționale a loca

lităților rurale se vor foloșl dt mai.complet tere-’ 
nurlie din' vatra satelor, prin parcelarea lor. în 
scopul obținerii unei densități ridicate, urmărin- 
du-se restringerea vetrei satelorg aceasta va da 
posibilitatea reducerii cheltuielilor de dotare 
tehnlco-edilitară a localităților; în paralel cu asi
gurarea unei însemnate economii de teren.

7. O atenție deosebită se va acorda organizării 
amplasamentului centrului civic ’ din localitățile 
care au perspectivă de dezvoltare, nnde'se vor 
construi dotările soclal-culiurale necesare popu
lației, Se va urmări ca noile locuințe să fie exe
cutate cu cel puțin un etaj șl să fie amplasate ta 
centrul civic sau grupate dens in apropierea sa. 
.«Un’Aloa^c iQealjiățJleicu perspectivă de dezvolt' 

tare șl irideosebi In 'rentrele clvlce .ale acestora se 
vor prevedea lucrări teh&lco-edllitare simplei 
economice, tfnțnd , seama de condițiile locale.

8. Se va promova cu consecvență cooperarea 
Intre mal multe comune și sate pentru efectuarea 
unor investiții economice, social-cui turale și lu
crări edilitare de Interes comun. în ncest sens, 
se va-acorda o atenție deosebită lucrărilor de in
vestiții șl întreținere legate de realizarea căilor 
dc comunicație, și organizarea transportului in 
comun. în vederea asigurării deplasării popu
lației la și de la locul de muncă

9. Sistematizarea comunelor șl satelor va trebui 
să contribuie, mal mult la păstrarea specificului 
arhitectural al zonei respective, prin valorificarea 
tradițiilor constructive șl artistice locale, prin 
punerea In valoare a monumentelor Istorice, a 
clementelor etnografice șl de folclor.

10. în vederea realizării sarcinilor legate de 
sistematizarea comunelor șl satelor, comitetele 
executive ale. consiliilor populare trebuie să asi
gure. pînă la sfirșRul anului 1073. următoarele :

— studiul rețelei de localități pe Județe șl pe 
comune, pentru determinarea localităților rurale 
care au posibilități dc dezvoltare șl n profilului 
lor social-economic ;

— schițele de sistematizare pentru viitoarele 
centre economice și sociale cu caracter urban :

victoriilo obținute de poporal nostru tn dezvolta
rea economică și soctal-cuiturală a țării, In fău
rirea noii societăți slnt Indisolubil. legate de în
făptuirea de către Partidul Comunist Român a 
rolului său de forță politică conducătoare a în
tregii societăți, de vasta activitate polltleo-orga- 
nlzatodcă și Ideologică desfășurată de organele 
șl organizațiile de partid, demonstrează cu putere 
realismul politicii partidului nostru, capacitatea 
sa de a soluționa problemele pe care le ridică 
progresul necontenit al României pe dramul so
cialismului și comunismului.

Partidul Comunist Român este astăzi mul pu
ternic și mai unit ca orlclnd. întregul popor ur
mează cu neabătută încredere partidul, înfăptu
iește cu devotament șl abnegație politica sa

Conferința Națională consideră că pentru Înde
plinirea marilor răspunderi care revin Partidu
lui Comunist Român în conducerea opere! de fău-

se acționeze In urmă-

itizare pentru toate co-

_ ___ sire pentru celelalte lo
calități rurale care urmează să primească investi-

— proiectele de slstematiz
munele ; ’

— schițele de, sistematizări

ții în' perioada 1973—1975 ;
— detaliile, de’ sistematizare.pentru centrele ci

vice, zonele de locuințe și zonele do producție aie 
viitoarelor centoe econornice șl sociale cu caracter 
urban, precum și ale celorlalte localități rurale 
care urmează să primească investiții In anii ur
mători. . ....

*

Pentru apUcarea în practică a directivelor Con
ferinței Naționale îh domeniul sistematizării se 
vor Iun următoarele măsuri :

1. -Pe baza directivelor Conferinței Naționale se 
va elabora, pînă la sfirșltul anului 1972, „Pro
gramul național de sistematizare a teritoriului și 
localităților urbane șl rurale", care va fi supus 
spre aprobare Marii Adunări Naționale,

2. Pentru ‘ îndrumarea unitară a activității de 
sistematizare se ‘yn constitui „Comisia guverna
mentală de sistematizare", care va funcționa ca 
organ al Consiliului de Miniștri. Din comisie vor 
foce parte reprezentanți ai ministerelor si al altor 
organe centrale ale [administrației de stat ol 
Uniunii Arhitecților, Academiei Republicii Socia
liste România, Academiei de Științe Sociale șl Po
litice, al institutelor de cercetări șl de învăță-- 
mint, arhltecți, sociologi, geografi, ingineri, ju
riști. economiști. Istorici șl alte, cadre de specia
litate, precum și un număr de cetățeni.

Comisia va îndruma șl coordona întreaga acti
vitate de sistematizare, vn pregăti proiectul „Pro
gramului național de sistematizare a teritoriului 
șl localitățllor urbane șl rurale", va urmări modul . 
de npiicare a acestuia in viață, va orienta acti
vitatea de elaborare a proiectelor de sistemati
zare și va analiza proiectele de sistematizare de 
importanțădeosebită.

3. Pînă la sfirșltul anului ,1972 se vor reorga
niza comisiile locale dc sistematizare (Județene, 
municipale, orășenești șl comunale) de pe lingă 
consiliile populare, atrăglndu-se ' In activitatea 
acestora un număr mai mare dc specialiști șl re
prezentanți al oamenilor muncit’ în acest' scop, 
din comisiile județene, pe Ungă reprezentanții or- 
gânelo- județene șl. specialiști, vor face parte și 
delegați ai orașelor șl comunelor, far în compo
nența comisiilor municipale, orășenești șl comu
nale vor fl atrași reprezentanți al oamenilor 
muncii aleși pa circumscripții electorale» cartiere, 
mari întreprinderi.

în scopul întăririi rolului acestor comisii se 
■vor preciza mal bine sarcinile șl. răspunderile lor 
In procesul de elaborare, definitivare, aprobare șl 
aplicare în practică a schițelor do sistematizare. 
In atragerea maselor largi la activitatea privind 
organizarea și dezvoltarea localităților, astfel In
cit schițele do sistematizare să fie rodul activi
tății maselor de cetățeni care trăiesc șl muncesc 
în aceste localități.

4. ConsHiuK de Miniștri^ va . elabora, plnă^la 
sfirșltul acestui an. proiectul „Legii de slslemâtl-.sfirșltul acestui __, ____ _ ___
zare a teritoriului și localităților". Prin, această vederea _______  ...____ ,
lege, pe baza directivelor Conferinței Naționale, tematizare pentru ansambluri 
se vor stabili- sarcinile și răspunderile orgnnclor 
centrale și locale ta procesul de elaborare și rea
lizare, a studiilor șl proiectelor de sistematizare,

■ metodologia de pregătire șl de aprobare a aces
tora, urmărindu-se lărgirea competențelor și în
tărirea răspunderii consiliilor populare orășenești 
și-comunale în activitatea de sistematizare și de 
dezvoltare a localităților, precum și asigurarea 
unei stricte discipline urbanistice.

5. Tinînd seama dc complexitatea sarcinilor pe 
care le implică activitatea do sistematizare a 
teritoriului și localităților se va înființa, pînă ia 
sfirșltul acestui an. „Centrul de sistematizare". 
Acest centra va asigura elaborarea studiilor șl 
proiectelor de sistematizare a teritoriului națio
nal, a zonelor Ihterjudetene, a localităților ur
bane șl rurale, a proiectelor experimentale, a stu
diilor de prognoză și a normativelor din domeniul 
sistematizării. De asemenea, vn acorda asistentă 
tehnică de specialitate consiliilor populare și insti
tutelor de proiectare alo acestora.
’ 0. Se vor lua măsuri pentru creșterea continuă,a 
autonomiei și răspunderii consiliilor populare oră
șenești șl comunale în dezvoltarea localităților. In 
elaborarea schițelor do sistematizare șlrespectarea 
prevederilor acestora, în realizarea tuturor lu-

1. Comitetul Central., toate Organele șl orga
nizațiile de partid, toți comuniștii trebuie să 
acționeze cu hotârire pentru creșterea rolului 
conducător al partidului In toate domeniile ac
tivității sociale. Aceasta este o necesitate impe
rioasă In etapa actuală de dezvoltare a societă
ții noastre, care Impune creșterea rolului facto
rului conștient tn întreaga viață socială. Activi
tatea de conducere trebuie să se bazeze pe cu
noașterea legilor dezvoltării sociale, acțtontndu-se 
In mod conștient pentru realizarea unoi concor
danțe cit mal depline Intre forțele dc producție 
șl relațiile do producție, pentru progresul neîn
trerupt al societății socialista întreaga activitate 
a partidului, a organelor șl: organizațiilor sale 
trebuie să răspundă cerințelor actuale ale dez
voltării economice șl soclnl-culturale a României, 
să asigure înfăptuirea programului Partidului 
Comunist Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

2. Creșterea șl afirmarea rolului conducător ni 
partidului trebuie să se exprime în Integrarea sa
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crărllor de pe teritoriul unității adminLstrativ- 
teritortale respective.

Consiliile populare ale orașelor și' comunelor 
vor asigura elaborarea proiectelor șl schițelor de 
sistematizare necesare dezvoltării economice și so
ciale, urmărind, organizarea rațională a teritoriu
lui șl localităților, restringerea perimetrului con- 
stralbll al orașelor și vetrei satelor, asigurarea 
dotărilor tehnlco-edllltare șl soctal-culturale pen
tru a crea locuitorilor condiții de viață civilizata.

în vederea realizării prevederilor de dezvol
tare economică și socială cuprinse în proiectele 
de sistematizare se vor lărgi atribuțiile consilii
lor populare orășenești șl1'comunale. Acestea vor 
hotărî de sine stătător, cu consultarea populației, 
asupra modulul de utilizare a fondurilor de care 
dispun.

7. Consiliile populare județene vor îndruma, 
coordona și controla activitatea consiliilor popu
lare orășenești și comunale, în așa fel îneît loca
litățile să se dezvolte In conformitate cu nevoile 
șl interesele fiecărei unități administrativ-terlta
rlale în parte, corelat cu planul de dezvoltare a 
județului, a județelor limitrofe, a întregii economii 
naționale.. De asemenea,' vor lua măsuri pentru a

! dezvolta șl îmbunătăți activitatea compnrtimenle- 
'. lor de sistematizare de la Județe, municipii, orașe 

șl' vor asigura specialiștii necesari la comune.
8. Consiliile populare municipale, orășenești și 

comunale răspund de respectarea întocmai a 
schițelor de sistematizare șl. în acest scop, vor 
întări controlul exercitat asupra tuturor organe
lor de stat șl obștești, asupra tuturor persoanelor 
fizice care construiesc pe teritoriul localității res
pective.

9. Ministerele șl celelalte organe centrale ale 
administrației de stat vor întocmi studii do dez
voltare In teritoriu a ramurilor economice 
rețelelor de dotări soclnl-culturale de care 
pund, In scopul stabilirii profilului județelor și. 
localităților, studii care, vor servi la elaborarea șl 
definitivarea schițelor de sistematizare.

Pentru a asigura concordanța între schițele de 
sistematizare șl prevederile planurilor economico 
cincinale șl de perspectivă, ministerele și cele
lalte organe centrale vor pune la dispoziția con
siliilor populare studii șl elemente concrete cu 
privire la numărul, caracteristicile șl profilul noi
lor obiective economice șl soctal-culturale ce ur
mează’a se realiza sau dezvolta.

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentar® 
și Apelor, Ministerul Energiei Electrice, Ministe
rul Transporturilor șl Telecomunicațiilor, precum 
șl alte organe centrale ale administrației de stat, 
a căror activitate afectează acțiunea de sistema
tizare. vor participa nemijlocit ta elaborarea prin
cipiilor și normelor de sistematizare, la stabili
rea criteriilor de amplasare a construcțiilor, re
țelelor de, transport și telecomunicații, urmărin- 
tlu-se folosirea cit mal eficientă a terenurilor.

La elaborarea studiilor de prognoză, a planuri
lor economice, precum șl a propunerilor de am
plasare a obiectivelor. în profil teritorial, minis
terele șl celelalte organe centrale șl locale vor 
ține seama de, prevederile studiilor și schițelor de 
sistematizare,

De asemenea, .ministerele, celelalte organe cen
trale ale administrației de stat , care au sarcini 
legate de asigurarea bazeis topografice șl a între
gii baze materiale necesare elaborării studiilor șl 
proiectelor de sistematizare răspund de îndepli
nirea acestora în condițiile și în termenele, ce ss 
vor stabili prin „Programul național de sistema
tizare n teritoriului și localităților urbane șl.ru
rale0. ■

Ministerul Educației și învățămintulul va lua 
măsuri pentru asigurarea cadrelor necesare acti
vității de sistematizare.

10. în scopul atragerii celor mai buni specia
liști -la găsirea unor soluții cit mai corespunză
toare. atit din punct de vedere economic șl social, 
cît și arhitectural-urbanistlc, comitetele executive 
ale consiliilor populare vor organiza concursuri în

i elaborării studiilor și proiectelor de sls- 
________ ~ mai importante : 
piețe centrale ale orașelor, complexe turistice, 
mari cartiere de locuințe șl altele.

Tvi stabilirea rezultatelor concursurilor vor fl 
antrenați șl reprezentanți /ni oamenilor muncii, 
sociologi, istorici, etnografi etc.

: ★ •

Directivele Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român cu privire la sistematizarea te
ritoriului, a orașelor șl satelor, la dezvoltarea lor 
economIco-soctaiă reprezlnlâ o parte Integrantă 
a programului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de ridicare a nivelului de 
civilizație al întregului popor.

Organele ți organizațiile de partid, ministerele, 
celelalte organe centrale alo administrației de 
stat, consimte populare, toți specialiștii care lu
crează în domeniul sistematizării trebuie să ac
ționeze cu hotârire șl să la toate măsurile necesare 
pentru înfăptuirea integrală a Directivelor, să asi
gure rezolvarea, cu spirit de răspundere, a tutu
ror problemelor pe care le ridică organizarea șl 
sistematizarea teritoriului, dezvoltarea localităților 
rurale șl urbane ale țării.

tot mal organică în activitatea șl viața întregii 
societăți. Activul do bază al partidului, toț‘ 
munlști! trebuie să participa ia dezvoltarea 
nomlco-soclolă nu "
untrul tuturor organismelor economice, sociale
șl dc stal alo țării. Aceasta presupune ca toți comu
niștii, tn primul rind cel Investiți cu funcții de 

‘ ‘ activi
tate de hotarire, Inițiativă șl responsabilitate In a- 
pllcorea politicii partidului, să-și îndeplinească 
tn mod exemplar sarcinile care le revin 1a locul 
lor de muncă.

3. Conferința apreciază că o atenție deosebită 
trebuie acordată întăririi rolului fiecărei organi
zații de partid In cadrul colectivului In care ișl 
desfășoară activitatea Organizațiile de partid 
trebuie să se situeze tn fruntea luptai pentru rea
lizarea planului do stat, pentru aplicarea tn 
viață, în toate sectoarele de activitate, a politicii 
șl programului partidului. Ele trebuie să dezbată
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claie, a tendințelor șl forțelor noului care ..condi
ționează progresul social, membri! Partidului Co
munist Român, utertșlii trebuie să-și însușească 

rriate-
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întreprinderi; precum și a comitetelor comunale 
și orășenești, care trebuie’să conducă întreaga 
activitate din unitățile economice și teritorial- 
administrative respective.

Pentru Intensificarea legăturii organelor de 
partid cu comuniștii, cu masele de oameni o! 
muncii, pentru cunoașterea mai temetalcă a 'rea
lităților trebuie să se optice cu fermitate hotă- 
rfroa Comitetului Central privind alegerea ta or
ganele de partid, Inclusiv ta com!talele județene, 
a unul număr tnai mare de membri de partid 
care lucrează nemijlocit ta producție.

7. Conferința Iși însușește măsurile cuprinse 
’ 1 Nicdlae Ceaușescu pri-

(Urmare din pag. a VI-a)

mai temeinic șl mai organizat problemele care 
preocupă unitatea economico-soclală. respectivă. 
Organizațiile de partid trebuie să acorde o atenție 
mal mare participării oamenilor muhc'd la activi
tatea organelor de conducere colectivă, la adună
rile generale ale salartațfior, la taireaga viață so- 
dal-poUtică.

4. Conferința cere organelor șl organizațiilor 
de partid să militeze pentru continua întărire a 
rindurilor partidului, acordind o deosebită aten
ție primirii ta partid a celor mal destoinici șl 
avansați oameni al’muncii, educării lor, «mu- CT. »
niște. Se impune să se manifeste nxa! multă grijă te raportul tovarășului Nicolae Ccaușescu pri-
penlru primirea in partid și promovarea în clife- vind folosirea mai raționalăj a cadrelor șl sui
rile munci de partid și de stat a femeilor. Va bilește să se Ia măsuri pentru rotația periodică a
trebui să se urmărească în continuare primirea activiștilor ta diferite inund de partid și de stat,

pârii organelor șl organizațiilor de partid pentru 
primirea în partid a celor mal’ Burii membri al 
Uniunii Tineretului Comunist pentru pregătirea 
și promovarea unu! număr mal marc de activiști 
de partid și de stat din riadul tineretului.

5. Pep.tru a asigura Îndrumarea corespunză
toare a activității pplltico-cconomlce șl sociale, 
traducerea in viață a hoiărfrilor partidului și 
guvernului, organele de partid de la diferite ni
veluri trebuie să ne sprijine pe un puternic șl 
numeros activ nesala-iat. Ele trebuie să atragă 
in cadrul acestuia un număr tot mai mare de 
comuniști care lucrează nemijlocit in producție, 
să se ocupe mai atent de pregătirea șl reparti
zarea lor în muncă. Trebuie să se la măsuri 
pentru buna funcționare a comis'.îlo- pe probleme 
alo organelor de partid, chemate să sprijine comi
tetele de partid In elaborarea șl aplicarea Iiotă- 
rîrilor, în soluționarea problemelor toi mal com
plexe ale conducerii vieții ccorxenico-sociale. 
Totodată, organele șl organizațiile de partid tre
buie să, asigure participarea In continuare la di
ferite activități de partid a vechilor activiști,' 
îmblnind armonios experiența cadrelor vecii! cu 
clanul și cutezanța activiștilor tineri.

6. Țfatad seama de rolul iot mai important și 
de sarcinile sporite lncredințate-comltctc-lor jude
țene, de răspunderea mare ce le revine In în
treaga activitate ce se desfășoară pe teritoriul 
județelor, este necesară întărirea acestora cu 
cadre corespunzătoare, îmbunătățirea organi
zării și perfecționării metodelor lor de muncă. In 
aceiași timp, este necesară îmbunătățirea fa con
tinuare a activității comitetelor de partid din

dlcă viața socială, conducerea științifică a socie
tății modeme. , . .

8. Pentru a-ți putea îndepiln! în cele mai 
bune condiții sarcinile c© le-au fost Încredințate, 
cadrele care îndeplinesc funcții de conducere la 
diferite niveluri trebuie să se preocupe in per
manență de ridicarea pregătiri! lor polltlco-ldeo- 
loglce șl profesionale, să-și însușească temeinice 
cunoștințe din domeniul știbițel conduceri! acti
vității economice șl social-politlce, să dea dovadă 
in întreaga lor activitate de spirit organizatoric, 
dc r.itezanțâ și perseverență, de devotament ne
mărginit față de partid șl popor, față de cauza 
socialismului și comunismului.

' 9. O sarcină de o deosebită Importanță o 
constituie înfăptuirea consecventă a principiilor 
muncii și conduceri! colective. în întreaga viață 
de partid în același timp, trebuie să se. vegheze 
ca aceasta să nu ducă la creșterea numărului de. 
ședințe, la Irosirea timpului in discuții ir.term!- . 
nabile. Munca colectivă presupune organizare, 
disciplină, aplicare fermă, neabătută a hotăriri- 
lor adoptate. ■ . .

10. Conferința Națională trasează organelor și 
organizațiilor de partid sarcina de a pune siste
matic în discuția activului, a comuniștilor, pro
blemele majore ale activității economico-sociale 
și principalele măsuri ce se preconizează a fi adop
tate, de a asigura toate condițiile ca activiștii, mem
brii de partid să-și poată exprima în mod Uber, 
ne.d.Jnjenit, opiniile asupra problemelor supura, 
dezbaterii, astfel incit hotăririle adoptate să fie 
expresia gtadirii colective a organelor de partid, 
a Întregului partid. Dezvoltarea democrației de

partid, participarea tot mal activă a comuniști
lor la elaborarea politici! Interne și • externe 
constituie, In ultimă instanță, factorul hptăritbr 
de care depinde îndeplinirea cu succes de către 
partid a rolului său, de forță politică conducă
toare a râcfetățli noastre socialista.

11. Trebuie să se acorde o atenție mal mare 
întăririi disciplinei de partid, creșterii răspunde
rii activiștilor de partid, a tuturor comuniștilor 
pentru' îndeplinirea sarcinilor încredințate. Acti
vistul de partid, comunistul trebuie apre
cia ți nu după vorbe, d după rezulta
tele ; muncii lor. Hotăririle de partid stat obli
gatorii pentru toți membrii partidului șl nimănui 
nud se poate permite, să nu le Indepllneâscfii

,12. Conferința Națională a partidului consl- 
derji ca o datorie a tuturor organelor și organi
zațiilor de partid de a promova in întreaga lor 
activitate critica șl autocritica, de a lupta împo
triva oricăror tendințe de autamulțumire, de ig
norare a lipsurilor șl neajunsurilor, a milita ne
obosit pentru dezvoltarea combativității revolu
ționare a activiștilor, a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii. Atitudinea critică șl autocri
tică deschisă, curajoasă este o; expresie a tăriei 
organizațiilor noastre șl, totodată,' garanția lichi
dării lipsurilor și fenomenelor negative, a înfăp
tuirii' iiotărtrlior partidului șl statului.

13. Organele șl organizațiile de-partid trebuie 
să acorde o’ atenție, sporită bunel; organizări a 
muncii de partid, întăririi controlului asupra În
deplinirii hotăririlor de partid șl dc stat fa toate 
domeniile de activitate.

14. Conferința Națională consideră necesar să 
se Ia ta continuare măsuri in vederea îmbunătă
țirii muncii organelor executive de conducere ale 
partidului, în organizarea șl controlul îndeplini
rii hotăririlor, acordarea unul ajutor mal con
cret comitetelor județene pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. De asemenea, va trebu; să 
se ta măsuri pentru degrevarea Comitelului Exe
cutiv, a Prezidiului Permanent șl Secretariatului 
C.C. al P.C.R. de problemele de mai mică impor
tanță, pentru a șe da acestor organe posibilitatea 
de n 'consacra mai mult timp in vederea abor
dării mul aprofundate a problemelor esențiale 
ale conducerii dc partid.

15. Conferința aprobă modificările aduse Sta
tutului Partidului Comunist Român, apreciind 
că acestea corespund 'cerințelor actuale de 
perfecționare a activității organelor și organi
zațiilor de partid.

16. Conferința Națională, dînd o înaltă apre
ciere activității,șl contribuției tovarășului NIcolae

Ceaușescu la îmbunătățirea muncii Ideologice șl 
de educație socialistă, ’ aprobă Programul P.C.R.' 
pentru îmbuhăiățlrea activității Ideologice, ri
dicarea nivelului general al cunoașteri! și edu
cația socialistă a maselor, pentru așezarea rela
țiilor din societatea noastră pe baza principiilor 
eticii șl echității socialiste și comuniste, adoptat 
de plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971; 
șirl însușește ta întregime, «onslderindu-1 drept 
propriul său program, parte integrantă a progra
mului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate‘fa patria noastră.

17. Conferința Națională obligă toate organdie 
și organizațiile de partid să se preocupe in per
manență! de îmbunătățirea activității Ideologice 
și educative, să asigure folosirea deplină șl îndru
marea unitară a tuturor mijloacelor de caro 
dispune societatea noastră pentru dezvoltarea con
științei socialiste a nviselor și formarea omului 
nou, multilateral dezvoltat.; Un rol , sporit în des
fășurarea activtikțli. educative trebuie să Înde
plinească organizațiile de masă, șl obștești, sin
dicatele, ftnlunea Tineretului Comunist șl orga
nizațiile de femei, uniunile de creație, instituțiile 
cultural-artlstice.

Frontul Unității Socialiste va trebui să acțlbncze 
pentru unirea eforturilor tuturor acestor organi
zații, pentru coordonarea activității lor consacrate 
educării comuniste a maselor.

18 întreaga activitate ideologlcă-educativă tre
buie să urmărească înarmarea poporului cu con
cepția științifică despre lume șl viață — materia
lismul dialectic și istoric — cu politica Parti
dului Comunist Român.

în învftțămîntui de partid, la toate formele de 
pregătire politică șl ideologică a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, se va acorda atenția- 
principală cunoașteri! și însușirii rajxirtulul secre
tarului genera! al partidului, prezentat tâ Confe
rința Națională, a ailor documente'’ale partidului 
nostru — care; reprezintă aplicarea creatoare a 
marxism-ieninlsmulul la condițiile concrete ale 
României.

Trebuie să se acționeze pentru ridicarea ni
velului general de cunoaștere, al poporului, 
pentru inamairea Iu! cu știința și cultura cea 
nial avansată, pentru a făuri un «n cu cunoș
tințe multilaterale, capabil să Interpreteze fe
nomenele și procesele care au loc l.n viața so
cială, să sic orienteze în mod just in activitatea 
sa. sft acționeze cu fermitate pentru transfor
marea revoluționară a societății.

Organele șl organizațiile de partid trebuie să 
depună toate eforturile pentru continua porfcc-

țtonare a relațiilor sociale dfn societatea noastră/1 
pentru o transforma principiile etidi șl echității 1 
socialiste In norme de viață ide tuturor membri-’; 
lor de partid, ale tineretului comunist, ale fle^' 
cărui cetățean al Republicii Socialiste Românim

19. Este necesar să se acorde o mal mare a- 
tențle activității teoretice. în acest sens sa frn-“; 
pune ca Academia de științe sociale șl politice 
să-și îmbunătățească activitatea, participtod mol’1 
activ la elaborarea problemelor teoretice șl prac-! 
lice‘pe care le ridică făurirea noii societăți în 
țara noastră, dezvoltarea lumii contemporane, la 
tetreâgn ădîyița'te'’ ideologică-educativă. Eucrfito^' 
rii'dîii domeniul ideologic' trebuie să particip®' 
maf intens la ăctiVitatea practică, ta diferite see-:' 
toare. în mod deosebit se impune imbunătățirea 
activității de cercetare ta domeniul științelor e;, 
conomlce șl al științei conducerii.

20. Conferința Națională dă o înaltă apreder®, 
șl Iși ^tasușește pe deplin analiza teoretică făcută..; 
In raportul tovarășului Nicdae Ceaușescu pro
blemelor privind făurirea ‘societății socialiste 
multilateral dezvoltate, stadiul de țară în curs 
de dezvoltare în care se gftsaște România, contra 
dlcțllle și rolul lor ta societatea socialistă, strate
gia generală a construcției soclalismutal șl co^ 
monismului, națiunen șl problema națională, ra
portui dintre național șt Internațional în proce
sul revoluției șl construcției socialiste, mutațiile 
profimde, procesele și .tendințele care au loc ta 
lumea contemporană, principiile relațiilor dintre 
țările social i.ste/ 'c.lintre partidele comuniste șl 
muncitorești;'dintre toate statele lumii, fără 
deosebire 'de orînduirea ldr socială. Analiza a- 
cesîor probleme reprezintă o contribuție prețioasă 
ă secretarului general al partidului nostru la so
luționarea problemelor majore pe care le ridică 
dezvoltarea socictfiții socialiste românești, Ia 5m-

l ‘

Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român iși exprimă convingerea că aplicarea in 
viață a măsurilor adoptate de acest important' 
for de conducere al partidului in vederea perfec-' 
ționărll activității polltîco-orgaâlzatorice și !doo-' 
logice â organelor și organizațiilor'de • partid va 
duce la sporirea rolului conducător al partidului',, 
in' întreaga-viață socială, In .creșterea' preslîgi^.. 
Iul său în mase și întărirea unității întregului 
popor In jurul partidului, la îndeplinirea ca 
succes a marilor șale răspunderi față de nați* 
unea noastră sqclallstâ, față de cauza soci al'lanu
lui și cbmun'smulGlșîn lume.
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4. Toți membrii partidului stat datori să-și adu
că contribuția activă la elaborarea politicii parti
dului, ta t dezbaterea hotaririjor de partid și <ie 
stat, la stabilirea-măsurilor de perfecționare con
tinuă a conducerii șl organizări! societății noastre 
socialiste.

lL..în spiritul centralismului democratic, princi- 
■plu fundamental al vieții partidului nostru, fie-

una șl aceeași pentru toți

t» Ir» rar»

Conferința Națională a Partidului Comunist Ro
mân constată cu satisfacție ridicarea nivelului po
litic-ideologic șl de cultură generală al membrilor 
de partid,, creșterea spiritului lor revoluționar, 
partinic, progresele obținute în conturarea fizio
nomiei lor morale și cetățenești, calități care se 
evidențiază in rolul pe care comuniștii îl îndepli
nesc în viața societăți! noastre, în lupta pentru 
unirea eforturilor întregului popor în construirea 
socialismului.

'' .' .! .
Partidul slnt oamenii/ istoria sa este istoria oa- - 

menllor, conștiința lui este conștiința oamenilor 
și de aceea calitățile moral-polltlce ale membrilor 
de partid au o importanță decislv.ă asupra modu
lui in care Partidul Comunist Român îți duce lă 
îndeplinire misiunea sa Istorică, asupra autorității 
și prestigiului său în mase, asupra dragostei șl în
crederii cu care este urmat'de întregul popor.

Alături de membrii partidului nostru muncesc 
șl luptă în primele rinduri ale construcției. socia
liste milioane de tineri comuniști, membri al or
ganizației revoluționare de tineret dta patria 
noastră.

Intrarea României în stadiul nou al făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate care pre
supune creșterea continuă a rolului conducător al 
partidului în toate sferele vieții sociale, impune 
ridicarea la un nivel și mai înalt a eaUtățli de 
membru de partid și de tlnflr revoluționar, mem
bru al Uniuni! Tineretului Comunist, situarea lor 

' prin modul de a munci, de a trăi și gtadl, prin 
întreaga lor comportare, în primele rinduri ale 
hipici generale a poporului pentru înfăptuirea 
politicii partidului șl statului.

Comunistul trebuie să reprezinte în societatea 
noastră un exemplu da înaltă ținută moral-poli- 
tieă, .de devotament fierbinte șl spirit de sacrifi
ciu pentru cauza fericirii poporului, a propășirii 
patriei, pentru cauza socialismului și comu
nismului.

Pornind de la marile sarcini actuale care stau 
în fața comuniștilor, de la exigențele statutului, de 
la principiile cuprinse ta expunerea tovarășului 
NIcolae Coaușescu, secretar general al partidului, 
la Plenara din 3—5 noiembrie 1971 și statuate în 
programul ideologic al partidului pc care Con
ferința Națională șl-1 însușește ca pe propriul său 
program — parte componentă a programului ge
neral al P.C.R. do făurire a sorictâțli socialiste 
multilateral dezvoltate, —, Conferința Națională 
consideră necesară sintetizarea principalelor nor
me ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii ș! 
echității socialiste, ta felul următor :

1. Datoria fundamentală a membrilor de partid; ,
a tinerilor comuniști este aceea de a-ș! consacra 12. Comuniștii trebuie să fie în fruntea luptei 
întreaga energie, capacitate, de muncă' și pricepere w/e-vw*»»
măreței opere de făurire a societăți! socialiste 
multilateral dezvoltate condusă de Partidul Co
munist Român, triumfului idealurilor socialismu
lui șl comunismului pe pâmlnlul României.

2. Flecare comunist trebuie să lupte cu fermita
te și spirit de abnegație pentru traducerea în 
vtațfl a politicii Interne șl externe, mnrxlst-lentals- 
te a Partidului Comunist Român, a statului nos
tru socialist.

3. O îndatorire de cea mal mare importanță u 
comunistului este aceea de a lupta neobosit pen
tru întărirea ș! apărarea unității partidului, che
zășia îndeplinirii cu succes a meniri! sale istorice 
da conducător al națiunii noastre socialiste.

cu toată hotărirea împotriva furtului din avutul 
obștesc, a delapidărilor, a distrugerilor de bunuri 
publice ■—acte profund antisociale, care lovesc 
ta interesele poponilul, ale fiecărui cetățean.

15. Comuniștii; tinerelul revoluționar ol țării 
trebuie să manifeste o grijă permanentă pentru 
protejarea pămintului, apelor, pădurilor, a “Jlu- 
ror avuțiilor șl frumuseților, naturale alo patriei, 
să lupte Siolărit împotriva degradării medluliii 
ambioinu

■
16. Munca este o datorie fundamentală,, de onoa

re, a fiecărui membru al Partidului Comunist Ro
mân, a tineretului comunist. De aceea ei trebuie 
să fie un exemplu de dăruire șl pasiune in mun
că, In activitatea creatoare, pentru făurirea valo
rilor materiale șl spirituale ale societății.

17. Comuniștii trebuie să fie luptători intransi
genți împotriva încălcării principiilor socialiste aia 
muncii, a oricăror încercări de însușire prin abuz, 
necinste sau înșelăciune, a roadelor activității al
tora, să combată cu fermitate, parazitismul, ten
dința de trai pe seama societății.

18. O trăsătură de bază a profilului moral al 
membrilor de partid, a tinerilor comuniști trebuie 
să fie înalta conștiință profesională, responsabi
litatea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
încredințate, intoleranța față de chiul,.superficla-

_______ ,_____________ __ litate sau indisciplină in muncă.^^®lijji^;g;‘.;i>^;rl 
zățlol revoluționare de tineret are-îndatorirea de 19. Toți comuniștii trebuie să lupte pentru pro- 
a face iotul pentru înflorirea continuă a patriei movarea spiritului revoluționar în întreaga nous-
noastee socialiste,-pentru sporirea patrimoniului ei tră viață soctaiâ, împotriva inerției, rutinei șl con

servatorismului, a tot ceea ce este perimat și poa
te frir.a mersul înainte nl societății.

20. îndeplinirea sarcinilor tot mai complexe ps 
care le ridică etapa construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate cere In moți imperios ca 
fiecare membru dc partid, toți comuniștii, în spe
cial eei aparțtaînd generațiilor tinere, să-și per
fecționeze necontenit pregătirea de specialitate, 
competența profesională, să depună eforturi ne
slăbite pentru a-șl însuși tot ce este nou și înain
tat ta țară ți P-11:l mondial în profesia ' sau 
meseria lor, să-și lărgească continuu orizontal cu
noașterii științifice șl de cultură generală; să-șl 
Îmbogățească mtatea șl spiritul cu tot ce a creat 
mal de preț geniul uman.
. 21. Comuniști! trebuie sâ militeze pentru pro
movarea ta-întreaga viață socială, a pririciplilor 
echității; Ja rotațiilor specifice societății soclalLste 
de. colaborare șl Întrajutorare ta muncă, de solida
ritate, stimă șl respect reciproc. El. trebuie să fie 
dușmanii neîmpăcațl ui Individualismului mle- 
burghez, ai tendințelor de subordonare a Intere
selor generala ale colectivității unor interese În
guste, egoiste, ai tendințelor de a da societății cit 
mai puțin și de a-1 lua cit mal mult. .

22. Comuniștii trebuie să manifeste cea mai 
înaltă intransigență împotriva concepțiilor de viață ' 
burgheze, împotriva înșelătoriei, mitei, speculei, 
oricăror forme de procurare a unor venituri ilicite.

23. Toți comuniștii,, indiferent de poziția pe care 
o ocupă ta'societate, sîn'ț obligați să respecte șl 
să aplice legile țării, să acționeze ta spiritul lega
lității socialiste, să nu permită nimănui nesocotirea 
sau încălcarea legii.

■24. Comuniști! trebuie să acționeze cu toată fer
mitatea pentru a împiedica manifestarea abuzului 
de putere, traficul de Influență, folosirea, ta Interes 
propriu și in dauna oamenilor muncii, a oricăror

care comunist are datoria să respecte cu strictețe 
disciplina de partid — i 
membrii partidului.

6. Pentru a putea participa activ la conducerea
treburilor obștești, la făurirea conștientă a noii 
societăți, pentru înțelegerea legilor dezvoltări! so- 

țîoneazfi progresul social, m< 
i..~, '■
concepția științifică despre lume și viață 
Holismul dialectic și Istoric — principiile politi
cii partidului nostru care reprezintă marxism-le- 
hlnlsmul creator in România.

7. Toți comuniștii sînt datori 3ă militeze pen
tru folărlrca continuă a legăturii partidului cu 
masele, pentru unirea, forțelor tuturor celor ce 
muncesc in lupta pentru înfăptuirea programu
lui de edificare a societății spciallșțe multilateral 
dezvoltate.

8. Fiecare comunist, fiecare membru al organ!- 

a tace iotul pentru Înflorirea continuă a patriei

material șl spiritual, pentru afirmarea tot mai pu
ternică a națiunii române fa rîndul națiunilor 
lumii. / '

9. Membrilor Partidului Comunist Român, -ute- 
clștllor le revine datoria supremă de a apăra, cu 
orice sacrificii, integritatea patriei, cuceririle re
voluționare ale oamenilor muncii, Independența șl 
suveranitatea națională.

10. Toți comuniștii trebuie șă dea dovadă de vi
gilență și combativitate revoluționară față de 
orice acțiuni sau manifestări ostile orindulrll noas
tre socialiste, intereselor vitale ale poporului.

11. Este o obligație de prim ordin a fiecărui co
munist, a fiecărui tînăr revoluționar, de a milita 
pentru întărirea unității moral-politico a poporu
lui, pentru cimentarea prieteniei., frățești dintre 
toți oamenii muncii — români; maghiari, german! 
șl de alte națlonaUtățl — de a lupta împotriva ori
căror manifestări de naționalism și șovinism, de 
a acționa pe baza stimei reciproce, a depline! ega
lități in drepturi, pentru propășirea patriei co
mune, marea’familie a României socialiste;

oamenilor munci', pentru apărarea și dezvrâtarea 
proprietății socialiste, de stat șl cooperatiste — te
melia orindulrii noastre noi, sursa progresului ne
contenit al societății, a ridicării nivelului de trai 
al- poporului, ai fiecărui om al muncii.

13. Fiecare comunist trebuie' să 'manifeste cea 
mai mare grijă șl răspundere pentru sporirea și 
înflorirea continuă a avuției naționale, să acțio
neze pentru gospodărirea elf mai eficientă a mij
loacelor șl resurselor societăți!' noastre, să'lupte 
împotriva neglijenței și risipei, a tuturor manifes
tărilor care duc ta irosirea averii obștești.

14. Membrii de partid, tinerii comuniști au obli
gația patriotică șl morală de prim ordin dc a lupta
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fiincțil sau. munci de răspundere încredințate de

25. Comuniștii trebuie să militeze ca in fiecare 
colectiv să se instaureze un climat propice pro
movării oamenilor exclusiv după opomil propriu 
la progresul societății, cotnbătind cu hotărire 

■subiectivismul și arbitrarul in aprecierea și pro
movarea cadrelor, iuînd atitudine fermă impolrlvn 
favoritismului șl, nepotismului, a servilismului, a 
oricăror manifestări de carierism.

26. Ficcâroi comunist li revine o înaltă răspunde-
.re ta întemeierea relațiilor de familie pe principii
le moralei socialiste, ale egalității, respectului și 
afecțiunii reciproce intre soți, ta Îndeplinirea ro
lului ce revine familie! în creșterea populației 
țării, ta întărirea continuă a națiunii noastre so
cialiste. j .

27. Membrii de partid, tineri! comuniști trebuie 
să militeze pentru ca familia să constituie un 
cadru sănătos de creștere spirituală a copiilor, cea 
dtatii școală în care copilul să tavețe, o datfl cu 
regulile de comportare, prețuirea muncii, devota
mentul față de patrie șl popor, față de cauza so
cialismului.

2S. Toți 'comuniștii părinți, dascăli, activiști 
al organizațiilor obștești — au îndatorirea primor
dială de- a se ocupa îndeaproape de formarea și 
educarea' noilor generații ta spiritul eticii socia
liste, al responsabiiitălii față de societate, de pre
gătirea tineretului pentru muncă și viață.

29. O trăsătură care trebuie sft caracterizeze pe 
flecare membru de partldj pe fiecare utecist este 
spiritul critic,și autocritic, intransigența față de 
lipsuri șl neajunsuri ; respingînd automulțumirea, 
flecare este! chemat să depună eforturi pentni 
perfecționarea -continuă a muncii, a relațiilor so
ciale, pentru progresul neîncetat al societății'noas
tre socialiste.

30. Toți comuniștii, în primul rind cadrele cu
munci de răspundere, trebuie să militeze — in 
spiritul principiilor democrației socialiste — pen
tru crearea, în toate colectivele, a unu! climat fa
vorabil exprimării șl confruntării Libere a păre- 
rlioi-, participării largi a maselor; la dezbaterea si 
soluționarea problemelor, la adoptarea hotărid- 
lor, la elaborarea și înfăptuirea politicii generale 
a partidului șl statului de construire a socialismu
lui in patria'noastră. ' ■■

31. Membrii de partid; uteclșll! trebuie să com
bată cu tontă notărirea reminiscențele glndirtl șl 
mentalităților retrograde, să lupte împotriva in
fluențelor Ideologiei burgheze, a tuturor concep
țiilor care propagă ura, violența și disprețul fața 
de om. ■ . ■ ,

32. Comunistul trebuie să fie cinstit, sincer, să 
nu tolereze minciuna, falsitatea, ipocrizia, să com
bată încercările de inducere in eroare a organelor 
superioare, a tovarășilor de muncă, sustragerea de 
la răspunderi ș! îndatoriri.

33. Fiecare membru de partid, flecare uteclst 
trebuie să fio un model de comportare înaintată .in 
societate, în familie, în relațiile cu tovarășii săi, în 
tonte împrejurările vieții, să aibă o conduită mo
rală Ireproșabilă, să manifeste combativitate ne
cruțătoare împotriva huliganismului, a desfriu- 
lul, a oricăror vicii morale care degradează ș! în
josesc ființa umană.

34. Comunistul, Indiferent de poziția pe care o 
ocupă în societate, trebuie eă fie modest, simplu.

-,fT

să ■ combată îngîmfarea, aroganța, disprețul fața 
de semeni. Prestigiul tovarășilor care îndeplinesc 
funcții de răspundere în partid, în stat,’ IH viața 
socială în general, trebuie să se bazeze pe autori
tatea, lor politică, morală și profesională, i ’ ;'
, 35. Educați ta spiritul tatemaționallsmulu’ pro
letar, membrii Partidului Comunist Romăn, tî- 

’nerli uteclșfl trebuie să militeze pentru ințărireâ 
prieteniei și solidarității partidului nostru cu toa
te partidele comuniste și muncitorești, să con
tribuie la dezvoltarea prieteniei frățești cu popoa
rele celorlalte țări socialiste, să-și manifeste soli
daritatea cu popoarele care și-au cucerit recent 
independența, sau care luptă pentru eliberare na
țională, cu clasa muncitoare, cu toate forțele pro
gresiste, a nil Imperialiste din lume.. ,

36. Animați de demnitate șl mîndrie națlonolâ 
și, în același timp, de" respect față de alte popoare,, 
comuniști! trebuie să respingă "atit exclusivismul 
național, cit și ploconirea co.smo-.Kiîiiâ Sî' f.’ița 
străinătăți!. ,

gul asupririi sociale ș! naționale, membrii d®

străinătăți.!. ,
37. Trăind Intr-o societate care a Măturat ju

gul asupririi sociale șl naționale, membrii da 
partid, tinerii comuniști trebuie să militeze eu ho- 
tfirire pentru lichidarea din viața lunii! contem
porane a rasismului, colonialismului șl neoeo’.o- 
nialismulul, a politicii imperialiste de dominare și 
asuprire a altor popoare, de amestec în,„treburile 
altor țări, pentru respectarea demnității național® 
a fiecărui popor,'a dreptului său inalienabil ia ® 
dezvoltare, liberă, Independentă.

*
Aplicarea neabătută în viață a acestor norme «1 

principii de către toți membrii do partid va con
tribui la întărirea continuă a rolului conducător 
al partidului în Inireaga noastră viață socială, va 

...spori respectul și prețuirea oamenilor muncii față 
de comuniști, mllltanț! înflăcărați pentru ferici
rea poporului, pentru cauza soclaUsmulul și co
munismului în Românim

încorporarea acestor norme, principii șl cerința 
fa viața șl activitatea de flecare zi a tinerilor co
muniști, a membrilor organizației revoluționare 
de tinerel va asigura creșterea șl formarea unei 
noi generați! de luptători capabili să ducă mai 
departe ștafeta progresului și civilizației în Ro
mânia, să asigure viitorul fericit, comunist, al 
națiunii noastre.

Traducerea in viață a acestor principii de etică 
șl echitate socini.istă va exercita, fără îndoială, o 
Influență puternică asupra tuturor membrilor so
cietății noastre, asupra tuturor oamenilor muncii, 
devenind un adevărat bod moral al vieți! și acti
vității cetățenilor Republicii Socialiste România, 
în felul acesta, principiile nob’le ale socialismului 
și comunismului se vor generaliza în viața so
cialii, In relațiile• dintre oameni, contribuind la 
omogenizarea orinduiril noastre noi, ta crearea să-' 
cieîățil socialiste multilateral dezvoltate, a premi
selor pentru, trecerea spre comunism.

în acest scop, Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român bo'ărâște ca aceste norme de 
viață și muncă, de comportare a comunistului. de 
etică și echitate socialis tă, să fie supusa dezbaterii 
publice șl —- pe baza propunerilor și observațiilor, 
membrilor de partid, ale fasciștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii — să fie definitivate șl pre
zentate spre aprobare celui de-al Xl-lea Congres 
al partidului.



Comunlst

mal

pe baza colaborării lor egale șl liber , consimțite, 
perspectiva, rcnnfatreo ctopftcviiUwre a dezvoltării; u 
sociale,'«gra comunismuluitdeplto;> să se ajungă.-;,;

na-
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Conferlnța Națională a Partidului Comunist 
Român a acordat o deosebită atenție problemei 
naționale și dezvoltării națiunii, ținlnd seama de 
importanța lor pentru edificarea cu succes a noii 
orinduid, pentru activitatea forțelor revoluționare 
ale epocii contemporane, pentru cauza colaborării 
între popoare, a păcii șl securității ta terna ționale.

Conferința Națională Iși însușește ta întregime 
șl aprobă raportul prezentat de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nlcotae Ceaușeocu, dă ;'d, 
înaltă apreciere analizei marxlst-lenlnisLe pe care 
acesta o face cu privire la dezvoltarea națiunii 
socialista, la evoluția șl rolul națiuni! ta con
dițiile actuale, generalizării experienței țări! 
noastre in rezolvarea problemei naționale. Ra
portul continuă șl îmbogățește analiza Con
greselor IX șl X ale Portldiilui Comunist Ro
mân referitoare la națiune șl problema
țlonală, înarmează partidul cu concluzii claro 
privind dezvoltarea in perspectivă a națiuni! 
noastre șl stabilește importante sarcini pentru 
întărirea continuă a frăției dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare, adtaclrea 
colaborării națiuni! noastre cu celelalte națiuni 
socialiste, cu popoarele din țările recent eliberate, 
cu toate popoarele lumii.

Conferința Naționala constată cu deosebită sa
tisfacție că viața a demonstrat deplina justețe a 
politicii marxlst-leataiste a Partidului
Român în problema națională șl, aprobă activita
tea consecventă desfășurată de. partid șl guvern, 
de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicol; w C«nișescu, precum șl de organele șt or
ganizațiile de partid, orgaa iele de stat ș! economice, 
de organizațiile de masă șl obștești, de Instituțiile 
de tavățămint și cultură, pentru traducerea ta 
viață a acestei politici. Măsurile luate pentru 
creșterea armonioasă a potențialului economic al 
tuturor Județelor și ridicarea zonelor rămase ta 
urmă, pentru dezvoltarea Invățămîntului, arte! șl 
culturii,...pentru participarea tot mal intensă a oa
menilor muxicll la opera de construire a soctalls- ____ ...._________ _ ________ _ __
Snulul, au asigurat continua înflorire a națiunii națiunii, ci determină ridicarea el pe o treapta
socialiste și afirmarea unei reale egalități — eco
nomice, sociale, politice, culturale — Intre toți 
oamen'i muncii, fără deosebire de naționalitate. 
Un rol de seamă revine ta această privință mă
surilor luate pentru atragerea maselor la condu
cerea societății, înfflnlrilor conducerii partidului^ 
ale tovarășului Nlcolae Ceaușescu eu oamenii 
munci! — români, .maghiari, germantade alta,.na- 
țlonalrtățl, deri>atdrjiî:cu Jțijtftfgjll'/Rbppr a prind-, 
palelor- probleme ale politicii. Interne,șl -externe . ja dispariția-.treptată a unor1 ddo^ebiri esențiala 

consiliilor oamenilbr'muncii de diferite naționa- tjmg multilaterală Intre ele. Tocmai avtad ta ve- 
Utățl, create ta ultimii ani, ca o expresie a grijii ---------îi;« ———i-k.<
partidului pentru asigurarea condițiilor corespun
zătoare participării active a naționalităților la În
treaga viață socială șl politică

Drept urmare a înfăptuiri! politicii Partidului 
Comunist Român și pe baza succeselor Istorice ta 
dezvoltarea societății socialiste s-a întărit unita
tea clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, 
frăția dintre oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, țara noiis'xă înfățlștad astăzi Ima
ginea familiei sîrins unite n poporului român șl 
naționalităților conlocuitoare, care muncesc umăr 
la umăr pentru prosperitatea patriei comune — 
Republica Socialistă România, pentru a da viață 
mărețelor Idealuri ale socialismului șl comunis-’ 
mulul.

1. Partidul Comunist Român ^pornește de la 
teza marxlst-lenlnlstă potrivit căreia națiunea s-a 
constituit ca rezultat al unul complex proces Is
toric progresist, într-o epocă dc Intensă dezvol
tare a societății, îndeplinind la rtadul el rolul 
unul puternic factor de progres șl civilizație In 
lume. Analiza realităților contemporane arată că 
procesul formării • națiunilor șl statelor naționala 
este departe dc a fi Încheiat ; în urnele zone acest 
proces se află abia in prima sa fază. Chtar ta 
țările unde națiunea s-a constituit cu sute de an! 
ta urmă, sentimentale naționale, năzuințele spre 
apărarea Independenței șl suveranității constituie 
factori prlmordlaj! oi transforniărllor democratice 
șl naționale, al progresului soctaL

Istoria demonstrează că sentimentele naționale, 
dorința de constituire șl de afirmare a națiunilor 
3-au manifestat și continuă să se manifeste cu 
putere, că dominația străină, chiar atunci clnd a 
durat multe secole, n-a schimbat caracterul na
țional al unul popor, n-n putut împiedica forma
rea națiunilor șl statelor naționale. O vie expre
sie a forței eu care se impune procesul apariției

noilor națiuni o constituie amploarea fără prece
dent a luptei popoarelor din Africa, Asia șl Ame
rica Latină pentru eliberare națională, pentru 
consolidarea independenței șl suveranității lor.

Pe baza analizei realității contemporane, Par
tidul Comunist Român consideră cil, în „ condiții 
clnd procesul de formare a statelor naționale con
tinuă să reprezinte o cerință esențială pentru o 
Importantă parte a lumii, lupta popoarelor împo
triva dominației străine, pentru realizarea unității 
naționale, constituie o parte Integrantă a luptei 
generale împotriva imperialismului, a colonialis
mului șl neocolonlallEmuIul, pentru progres so
cial, democrație și pace.

2. Socialismul a deschis calea ridicării națiunii 
noastre pe o treaptă superioară de dezvoltare. 
Ellberindu-se pe sine de sub jugul oprimării de 
clasă, sltulndu-se In fruntea forțelor avansate ale 
națiunii în lupta pentru lichidarea exploatării, a 
oricărei forme ele asuprire socială și națională, 
clasa muncitoare a devenit exponentul întregii 
națiuni, și-a asumat răspunderea pentru dezvol
tarea pe baze noi a unității naționale a poporu
lui, pentru înflorirea multilaterală a națiunii so
cialiste.

La baza națiunii noastre socialiste se află co
munitatea de Interese determinată de orfndulrea 
socială nouă, Întemeiată pe proprietatea obștească 
asupra mijloacelor do producție, unitatea cres- 
rfndă a rfndurilor națiunii, a întregului popor 
în junii partidului comunist Are loc formarea 
concepției unice mntertaHst-dtalectice și Istorice 
despre hurte și- viață, se dezvoltă știința și cul
tura nouă, se cristalizează o etică Înaintată c« 
contribuie la formarea omului nou al societății 
socialiste și comuniste. Se-desfășoară procesul a- ,. . _ ..
propleri! între oraș șl sat, al dispariției treptate a ridicata da. un nivel superior de mlșcarea revolu- 

7claselor șl omogenizării socletâțlț ăl ștergerii i în ? * s-"~' J- ” *- ■
perspectivă a deosebirilor esențiale dintre numea 
fizică șl cea intelectuală.

Conferința Națională apreciază că dezvoîlarea 
acestor noi trăsături nu duce insă la dispariția 

superioară, conduce la formarea unui nou tip dc 
națiune — națiunea socialistă, incomparabil 
puternică și mai omogena declt națiunea bur
gheză., p ..--.--1 jjț f77..777 ,

Partidul Comunist ROmân are permanent; In 
vedere procesul legic de apropiere dintre^ națiuni,

țfew

dere această perspectivă Istorică trebuie acordată, 
cea mal mare atenție dezvoltării națiunilor, pro
movării unor relații de colaborare pe bază de c- 
galitate latre ele. Societatea este încă departe de 
epoca In care națiunea iși va fi Încheiat menirea 
istorică, for procesul dialectic ol apropierii dintre 
națiuni nu înseamnă nicidecum reducerea rolului 
acestora, ci ■ dezvoltarea șl afirmarea cu putere a 
fiecărei națiuni, contribuția sa sporită la rezolva
rea problemelor ce' confruntă omenirea. în aceste 
împrejurări, analiza marxlst-lenlnlsta a realități
lor contemporane cere ea partidele! revoluționare 
să facă totul pentru dezvoltarea șl afirmarea na
țiunilor, pentru apărarea independențe! națio
nale. în țările unde partidele comuniste au deve
nit partide conducătoare, este p necesitate ca 
ele să se manifeste ca col mai fidel exponent al 
Intereselor naționale, să acționeze pentru allrma-

■ tea cu putere a noilor firăsături ale națiuni! — 
bază a dezvoltării lumii socialiste pentru vreme 
îndelungată, pentru conlucrarea egală între toate 
națiunile. |' '

Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român pornește de la premisa că Intre interesele 
naționale șl cele Internaționale ale popoarelor nu 
numai că n'u există nici o contradicție ci, dimpo

trivă, o deplină unitate dialectică. Preocuparea 
pentru întărirea șl înflorirea propriei națiuni nu 
reprezintă nicidecum expresia unei | îngustimi na
ționale, nu contravine In ntci uh fel cerințelor 
internaționalismului proletar, d constituie efectiv 
una din laturile fundamentale ale acestuia. Nu 
poți fi internaționalist, clacă nu iubești națiunea 
dl:i care taci parte, dacă nu lupți pentru elibera
rea el, pentru dezvoltarea sa continuă. Tot astfel, 
nu poți fi un bun luptător pentru Interesele pro
priei națiuni dacă nu acționezi cu fermitate pen
tru ndlcicirea colaborării cu celelalte națiuni, pe 
baza respectării independenței și suveranității, a kkk ' k- , - - ■ , ; „ ; k' ■ li ; il '■

deplinei, egalități în drepturi, a avantajului reci
proc și întrajutorării, pentru solidaritate, cu toate 
forțele aniilmpetiallsie.

,3. Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român apreciază rezolvarea marxist-lentalstă a 
probleme! naționale ta România drept una dintre 
marile realizări ale orinduLrfl socialiste. Confe
rința constată cu adîncă satisfacție că ta întreaga 
noastră viață socială se înfăptuiește cu consec
vență deplina egalitate ta drepturi între oamenii 
muncii fără deosebire de . naționalitate.

în abordarea problemei naționale. Partidul 
Comunist Romfln a pornit de la realitatea că, în 
decursul dezvoltări! istorice, pe teritoriul patriei 
noastre s-au așezat șl alte naționalități — ma
ghiari, germani, sirbl șl alțlL Muncind și trăind 
laolaltă, timp de mal multe secede, oamenii muncii 
români șl do alto naționalități au învățat să se 
cunoască, să se respecte șl să se prețulască. Tot 
ce s-a făurit de-o. lungul secolelor pe meleagurile 
locuite do români' și de cetățeni de altă naționali
tate este rezultatul munci! lor comune.

Cu toate că in orindulrile trecute clasele ex
ploatatoare, Indiferent de naționalitatea lor, au 
dus o politică de învrăjbire națională, spre a-și 
asigura dominația lor de clasă, Istoria mișcărilor 
sociale șl naționale'7 oferă minunate exemple de 
înfrățire ta luptă a muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor, fără deosebire de naționalitate, împo
triva asupririi feudale șl burghezo-moșierești, 
pentru dreptate socială șl națională Oamenlț cel 
mal înaintați dta rindul românilor .șl al națlona- 
lltățller , maghiară șl gcmwnâ, al celorlalte națio-,-» 
noUtățl, au militat cu hotărire Împotriva posUticll. 
de asuprire șl Învrăjbire.

Lupta do eliberare socială șl națională.a .fost 

ți ornară,; apoi de Partidul- Comunist Român. Par
tidul nostru comunist a dus o luptă neîmpăcată 

. împotriva politicii de asuprire națională promo
vată de clasele dominante, Impotriva fascismului, 
a militat pentru asigurarea depline! egalități ■ în 
drepturi a tuturor--cetfițeiUlor-;7l&rUI-a- realizat , 
unirea ta rindurtle sale sau in organiza ții demo
cratice a celor mal taaintațl fii ol poporului român 
șl al naționalităților conlocuitoare.

Politica marxlst-leninlstă ’ a Partidului Comunist 
Român, de realizare a deplinei egalități ta drep
turi a oamenilor muncii fără deosebire de nnțlo- 
nalltate, a dat posibilitate partidului să creeze 
frontul de, luptă împotriva fosdsmulul, împotriva 
poâWcll,’ liiti.eriste;;de de'zmembrare/â " Kornâhlef;' 
Tocmai datorită acestei politici fa 1940,‘la chernâ- 
rra’JpOTtțdulul, ;forțele,rprogreslste, ‘ patriotică,’ ațît7 
din' riridurile poporului român cit șl ale •maghia
rilor, germanilor și celorlalte naționalități, s-au ri
dicat cu hotărire împotriva- dictatului do la Viețui 
de dezmemb'rnire a Româiiiel, ceea ce a coastitul! 
o grăitoare expresie a justeții politicii naționale 
marxist-leniniste a partidului nostru,

în 'lupta comună Împotriva fascismului, pentru 
scoaterea Românie! din războiul dus 'împotriva 
U.R.SJS. șl a celorlalți altați, In înfăptuirea in
surecției armate naționale și fa războiul. Împotriva 
Germaniei hltleriste, In întregul proces do trans
formare democratică a țării s-a întărit șl s-a 
ridicat pa o treaptă superioară unitatea dintre 
oamenii munch români, maghiari, germani, sirbl 
și de alte naționalități Trtglnd învățăminte dta 
trecut, oamenii munci! dta patria noastră au în
țeles că trebuie să-și unească eforturile ta munca 
șl lupta lor comună pentru dezvoltarea democra- 
ilcă, «xtialistă a țării. în tot ce s-a înfăptuit in 
anii construcției socialiste, ta întreaga dezvoltare 
economlco-soctală a patriei, este încorporată 
munca românilor, maghiarilor, germanilor, stabi
lo;, a tuturor cetățenilor, 'fără deosebire de națio
nal Etate, care făuresc pe pămîntul României viito
rul lor liber, independent — viitorul comunist

Partidul Comunist Român a acționat cu con
secvență pentru rezolvarea problemei naționale 
ta spiritul principiilor marxlsm-lentalsmulul, por
nind de la faptul că România este, un stat na
țional unitar fa care trăiesc șl naționalități con- 
locuitoare. Partldul a pus în centrul preocupărilor 
asigurarea deplinei egalități In drepturi a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire do naționalitate. Ho- 
tăritoare pentru aceasta a fost dezvoltarea impe
tuoasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, înfăptuirea Industrializării, transformarea 
socialista șl modernizarea agriculțurii,' crearea 
unei puternice baze economice în toate regiunile, 
participarea tuturor oamenilor muncii ta activi- 
tatea productivă, social-polttlcă, asigurarea con-

dlțlilor care să permită tuturor să beneficieze din 
plin de binefacerile socialismului.

Partidul Comunist Român consideră că indus
trializarea, dezvoltarea generală a forțelor de 
producție In toate-județele și zonele țării consti
tuie premisa principală a deplinei egalități In 
drepturi pentru toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate.

Analiza pozițiilor șl acțiunilor Partidului Co
munist Român în problema națională arată că, în 
anumite etape, au fost comise și unele greșeli. 
Conferința Națională apreciază că între cele două 
războaie mondiale, pe Ungă atitudinea justă a- 
doptată de partid împotriva măsurilor de asuprire 
națională, pentru apărarea intereselor naționali
tăților conlocuitoare și cucerirea egalității lor „fa 
drepturi, partidul a lansat și unele lozinci greșite 
cu privire la dezlipirea de statul român a unor 
teritorii. Acesta lozinci, pe deplin infirmate de 
viață, au adus mari daune unității forțelor de
mocratice naționale șl însăși unității șl colaborării 
dintre oamenii muncii români șl cel sparțtalnd 
altor naționalități.

Conferința Națională -apreciază că și după eli
berare au fost adoptate unele măsuri greșite. In 
locul unei politici de clasă, Împotriva moșierilor, 
capitaliștilor, exploatatorilor, ș-au luat unele mă
suri pa criterii naționale, cum au fost: strămuta
rea populație! de origine. germană șl slrbă, ex
proprierea totală a terenurilor agricole deținute 
de germani șl alte măsuri economice care au 
adus daune grave atit populației respective cît șl 
întregii .ceonomlf naționale, dar mal cu seamă 
politicii noastre naționale în general.

Partidul Comunist Român a luat încă de multă 
vreme măsuri de îndreptare a tuturor acestor 
greșeli, a pus capăt cu hotărireunor astfel de 
practkd, care reprezintă abateri de la politica 
marxlst-leninlsta a partidului. , Cu justificată 
mîndrie. comuniștii, întregul nostru popor înscriu 
la loc de frunte printre rezultatele politicii. gc- nuz ,IUUIlt(sll ummțir miregwui popor m

«W ««««“ >" >■*.-■«>«- 
politice a întregului f .: " ’”_7 7 “ț77'“
llsm.
}' Conferința Națională pornește de ta premisa că, 
4n condițiile perspectivei existenței îndelungate a 
națiunii socialiste, se vor păstra multă vreme șl

■ caracteristicile distincte! ele națlodalllfițllor ; In 
același timp se desfășoară un proces istoric do 
apropiere, care se va accentua fa viitor. De aceea, 
trebuigacționat neabătut. pentru asigurarea^ de- 

? plinei '. egalități In, .drepturi ’ J *-:<■“ --—surta 
. muncii,'riără deosebire^ do,' - 

realizarea unei omogenizări 

pe calea 'făuririi unei .ortadufri uitice, comuniste. tOTte”mîîioaceîe'*ta mobilizarea'
■4 ’Tinîhfî . rlf»nmhlârhai thi- jii—

acces la activitatea economlco-soctală, în orice do
meniu șl în orice zonă a țării, spre a putea bene
ficia în întregime de egalitatea în drepturi cu 
toți ceilalți cetățeni al țării.

So va stimula creația științifică, artistică, lite
rară a naționalităților conlocuitoare în limba 
maternă,, în strthsă unitate cu dezvoltarea creației 
poporului român, cu viața social-politică actuală 
și progresul socialist al întregii țări. Indiferent de 
limba tn core.se manifestă, literatura șl arta tre
buie să oglindească realitățile noi ale patriei
nbastre, să contribuie la apropierea și înfrățirea 
dintre oamenii muncii, fără deosebire de națio
nalitate, la înnobilarea spirituală a întregului 
popor, In lupta pentru construirea socialismului ții 
comunismului.

- Organele șl organizațiile de partid se vor 
preocupa șl în viitor de selecționarea și promova
rea în organele șl, aparatul de partid, de stat șl 
economic, în conducerile organizațiilor de masă 
și obștești, a celor mal valoroase cadre din rindul 
naționalităților conlocuitoare, care muncesc cui 
devotament pentru înfăptuirea politicii partidului, 
pentru continua înflorire a patriei;

J
Organele șl organizațiile de partid, Frontul U- 

nttățli Socialiste, instituțiile de stat,-școala, presa, 
radioul șl televiziunea, organizațiile de masă și 
obștești, toți factorii educativi au sarcina de a In
tensifica munca de educație în. spiritul patriotis
mului socialist, 'al principiilor șl normelor etice- 
alo socialismului,’ să cultive fa' continuare cu con
secvență ceea ce unește pe toți oamenii muncii. 
In același- timp, conferința cere să se vegheze la 
respectarea neabătută a prevederilor Constituției! 
șl legilor țării cu privire la egalitatea deplină a 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționali
tate, să sa condamne cu hotărire orico manifes
tare de național buri, do șovinism, sub orice formă 
s-ar manifesta. Oamenii muncii dta România, fără 
deosebire de naționalitate, ou aceleași interese șl 
năzuințe — făurirea unității- întregului popor In

. tații socialiste multilateral dezvoltate fa România, popor în lupta pentru soda- Nu teebllle sA adjnlsA amieze
unitatea frățească a tuturor cetățenilor patriei 
noastre socialiste.

Sarcini de seamă revin consiliilor oamenilor 
muncii maghiari șl germani, consiliilor oamenilor 
muncii de alte naționalități șl dfa .diferite județe 
ale'țării care, sub conducerea organizațiilor de 
partid, au datoria de a acționa cu toată forța pen
tru traducerea .’ih’/.vlhta aipolltlell Enpțloiiale mar- 
xlst-lentaJșta ă,‘ partidului șrștațulul. .noșteu,, de. a 
desfășura b1 largă , muncă'.educâiivă,!îh ' spiritul 
frăției șl solidarității, de întărire continuă a uni-|J J--.—.-.. — .

- .-ItliSiLZAlU VȘJt-.țMKV.l VUJ UJ1 r^liAȘ : ,«Ul

societății, atit'cu .caracter social, cit și național,

, 4. Ținlnd seama de însemnătatea problema! na
ționale, a dezvoltării națiunii șl creșterii rolului 
el in opera de făurire a socialismului și comunis
mului, In dezvoltarea relațiilor Internaționale, 
dlnd expresie înaltei responsabilități a .Partidului 
Comunist Român față de destinele națiunii, ale 
întregului popor, Conferința Națională hotărăște : 

Partidul are înalta îndatorire de a face șl In 
viitor totul pentru dezvoltarea’ națiunii socialiste 
române, dc a înfăptui șl de acum înainte cu con
secvență linia înfloririi multilaterale a vieții ma
teriale, a culturii .spirituale, de a asigura mani
festarea plenară ;a națiunii ca o uriașă forță dina
mică a progresului întregii societăți ;
' Organele șl organizațiile de partid au sarcina 
de a aplica tn continuare cu consecvență politica 
de întărire a prieteniei dintre, poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare ;

Este necesar .'să se aplice șl în viitor politica 
partidului șl, statului de repartizare rațională a 
forțelor de producție, de înflorire multilaterală a 
tuturor județelor țări! — temelie trainică a unei 
reale egalități în drepturi pentru toți oamenii 

■ muncii;
Se va acorda cea mal mare atenție ■ dezvoltări! 

culturii, învățămtatulu!, pregătirii profesionale șl 
științifice a tuturor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, pornlndu-se de la faptul că 
toți slnt cetățeni al Republicii Socialisto România, 
cu drepturi și obligații egale ;

Organele șl organizațiile de partid șl de stat 
trebuie să acorde atenție și în viitor asigurării 
folosirii, conform reglementărilor legale, de către 
oameni! munci! apnrțlnfod naționalităților conlo
cuitoare a Umbli lor materne. în același timp se 
va acorda atenție însușirii de către aceștia a 
limbii române,, pentru a li se asigura deplinul

''■?praiunțște‘ a' 7
tățll tuturor oamenilor muncii, de a contribui 
. ■’ ‘ i oamenilor
muncii de diferite naționalități la elaborarea șl 
Înfăptuirea întregii politici de creare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.l 

Conferința Națională însărcinează Comitetul 
Central al partidului, guvernul țări! să acționeze 
totodată cu energie și fermitate pentru dezvolta-^ 
rea raporturilor cu toate națiunile socialiste. Sus- 
țlnînd formarea statelor naționale șl realizarea 
unității lor, partidul, poporul nostru vor acorda 
întregul lor sprijin popoarelor care au pășit pe 
calea dezvoltări! Independente, care luptă pentru 
apărarea șl consolidarea independenței naționale/; 
pentru dezvoltarea de sine stătătoare a națiunilor, 
în acest fel,.Partidul Comunist Român Iși va În
deplini în mod activ rolul de detașament rcvolu-î 
țlonar, antllmpariallst, iși va aduce,contribuția la 
lupta împotriva asupririi Imperialiste, colonialiste 
șl neoeolonlaliste, pentru promovarea unor relații 
noi între toate națiunile lumii, pentru pace șl'co
laborare Internațională. .

*
Conferința Națională cheamă clasa muncitoare, 

țărănimea, intelectualitatea, pe toți oomenli mun
cit dta patria noastră —- români, maghiari, ger
mani, sîrbi șl dă alte naționalități ~ să muncească 
eu abnegație șl spirit de dăruire pentru înflorirea 
națiunii socialiste, pentru întărirea frăției de 
nezdruncinat întro oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, în junii partidului comunist, să-și 
siringă, și mal puternic rlndurlle în lupta pentru i 
făurirea societății socialiste multilateral dezvol
tate șl a comunismului pe pămîntul României, 
pentru sporirea rolului țării noastre la lupta în
dreptată spre triumful Idealurilor socialismului, 
ale colaborării intre popoare, ale democrației șl 
păcii In lume.

Conferința Națională a Partidului Comunist 
Romfln a examinat, atit în ședințele plenare, cit 
șl ta cadrul lucrărilor Secțiunii de specialitate, ac
tivitatea Internațională desfășurată de Comitetul 
Central al partidului, de Consiliul de Stat, șl de 
guvernul Republicii Socialiste România ta perioada 
de Ia Congresul al X-lea al P.C.R.

Conferința Națională constată că partidul șl 
statul nu depus o activitate deosebit de bogată, 
multilaterală, consacrată adlnelrli prieteniei, 
alianței șl colaborării cu toate țările socialiste ; 
întăririi solidarității de luptă cu toate partidele co
muniste șl cu celelalte partide șl organizați! mun
citorești, democratice, progresiste ; intenslfldlril

relațiilor cu statele care au pășit pe calea dez
voltării independente șl cu mișcările de eliberare 
națională, cu toate forțele revoluționare antllfnpe- 
riallsfe ; dezvoltării, continue a legăturilor econo
mice, politice șl diplomatice cu celelalte state;

România, particlpind activ la viața internațio
nală, a militat cu fermitate pentru o politică de 
pace, cooperare șl înțelegere fnfro popoare, a con
tribuit la afirmarea tendințelor pozitive, de des
tindere;’șl normalizare a raporturilor Interstatale 
pe plan mondial. Politica externă constructivă, de 
pace .șl colaborare, promovată de România socia
listă, In depMnă concordanță cu Interesele națio
nale și cu cerințele generale ale cauzei soclahsmu-

Iul, ss bucură de o largă apreciere internaționa
lă, nduclnd poporului romfln noi prieteni șl pres
tigiu sporit pe toate meridianele.

Exprimînd voința partidului, adeziunea Inlre- 
gulul popor, Conferința Națională a P.C.R. acordă 
o înaltă apreciere politicii externe șl activității in
ternaționale înfăptuite de Comitetul Central, de 
secretarul general al partidului, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de 
guvernul Republicii Socialiste România, pe baza 
principiilor fundamentale și a, liniilor directoare 
stabilite de Congresul al X-lea.

în unanimitate, Conferința Națională aprobă ra
portul prezentat de secretarul general al partidului

șl Iși- însușește Intru totul analiza științifică mar- 
xlst-lcnlnlsta, cuprinsă In raport, a principalelor 
fenomene internaționale, precum șl orientarea.pe 
care . o. trasează In domeniul politicii externe.

I

1. în perioada de la Congresul al X-îeă al 
P.C.R., Intensificarea relațiilor de prietenie șl co
laborare tnuUilateralfl cu toate țările socialiste s-a 
situat, ca șl în trecut, tn centrul politicii externe a 
României. Conferința Națională constată cu sa
tisfacție șl acordă o înaltă apreciere faptului că 
România are relații bune do prietenie, colaborare

șl solidaritate internationalists cu (oale țările so- 
Mallstc, pășește ferm, Împreună cu toate statele 
care făuresc noua orîndulre, pe drumul socialis
mului șl comunismului.

In adînclrea șl extinderea acestor relații, o deo
sebită Importanță au avut tatllnlrlle șl schimbu
rile de vederi la nivel Înalt, îndeosebi convorbi
rile secretarului general al partidului, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu conducătorii de partid șl de stat din Uniunea 
Sovietică, din statele socialiste europene șl din

(Continuare in pag. a IX-a)
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(Urmare din pag. a VUI-n) nfirmă cu o vigoare nemallntllnlta, șl, ta general, nală consideră efl trebuie să se dea mal multa
masele larg1 populare de pe toate continentele. atenție acestui fenomen, definirii corecte a reall-

, „ -Ji- 1° cadrul acestor uriașe mișcări populare se evl- taților din multe țări care se pronunță pentru so-
‘111® șl, de stat dta,R. P. Chineză, din dențlază activitatea partidelor comuniste șl munci- clalism șl In; care se realizează transformări econo-
'■".c.a.iC sta.c. goc,a..s.e a,s tocești, care ta multe țări Joacă un rol de seamă mico-soclale cu caracter democratic, progresist.

Conferința apreciază că semnarea a no! tratate țn viața politică națională. Partidul Comunist’ Român consideră că în fclațl- '
lie cu aceste țări se Impune dezvoltarea unor ra
porturi corespunzătoare, de întrajutorare, in spiri
tul principiilor, noi da, relații dintre state. . ...

uxu iu»,viufc!MuuA, (uiwiu^uuw, 5. Conferința Națională tșl însușește intru totul cauză,
larg legăturile dc colaborare și solidaritate inter- înalta apreciere exprimata de hotărîrea plenarei r- *4 statuat că orice încălcare a princlpi-

'■ țlonaje, oțice' amestec taj treburile altor state vor . 
fi considerate acte împotriva păcii, atentate fa 
cauza colaborării Internaționale ;

— să fie precizata ferm necesitatea respectării
dreptului sacru nl toturorj țărilor la existență li
beră, precum șl dreptul lor legitim den se apăra cu 
toate mijloacele. Inclusiv cele militare, împotriva 
oricărui atentat ta adresa suveranității și indepen
denței lor naționale; 1

— toate țările să declare că vor renunța la 
folosirea forței și ta amenințarea cu forța Impo- 
.txivn altor state ;

— puterile posesoare de arme nucleare să-șL 
nsume obligația că nu vor. recurge ta aceste arme 
sau la amenințarea cu utilizarea lor față de nimeni 
șl în nici o imprejuriire.;

5. în spiritul principiilor coexistenței pașnice. 
România va acționa și în viitor pentru dezvoltarea 
colaborării salo economice, politice, culturale și 
tehnlco-ștlințlfice cu tonte statele lumii, fără deo
sebire de orindulre socială.

Conferința Națională reafirmă că relațiile Romă-, 
nici cu toate statele se vor întemeia în mod nea
bătut pe principiile deplinei egalități în drepturi, 
respectului Independenței șl suveranității națio
nale, neamestecului în treburile Interne, avanta
jului reciproc, n ere curgerii Ia forță sau la ame
nințarea eu folosirea forței. înfăptuirea strictă a 
acestor principii de către toate slntelo ar repre
zenta garanția sigură a așezării raporturilor dlntro 
state pe baze noi, de încredere și colaborare, a 
salvgardării păcii șl securitațll popoarelor.

6. Conferința Națională ;constată că desfășura
rea vieții politice din Europa, evoluțiile pozitive 
petrecute Ih ultimii ani au confirmat justețea și 
realismul politici! României de dezvoltare a cola
borării cu toate țările curopene. Conferința apre
ciază contribuția adusă dej România fa îmbunătă
țirea climatului politic de pe continent și consi
deră că exista premisele instaurării unor relații 
noi șl înfăptuirii securitățiiTn Europa.

Conferința Națională îșl exprimă satisfacția față 
de Întărirea tendințelor pozitive de dezvoltare a 
colaborării,, față de afirmarea curentelor realiste, 
raționale de normalizare a raporturilor dintre sta
tele continentului. în acest cadru stabilirea rela
țiilor diplomatice dintre România șl Republica Fe
derală a Gcnnohlei a avut consecințe favorabile,- 
aut pe planul raporturilor bilaterale, cit șl asu
pra ansamblului relațiilor intereuropene. O im
portanță deosebită pentru îmbunătățirea clima
tului politic în Europa.au încheierea șl ratificarea 
tratatului dintre Uniunea ^Republicilor Sovietice 
Socialiste șl Republica Federală n Germaniei, din
tre Republica Populară Polonă șl Republica Fede
rală a Germaniei, acordul cvadripurtlt privind 
Berlinul occidental, acordurile Intervenite șl tra
tativele în curs dintre Republica Democrată Ger
mană șl Republica Federală a Germaniei In ve
derea: nonftall zări! relațiilor dintre cele două sta
te germane pe baza dreptului InlernațlonaL

România se pronunță cu fermitate pentru recu
noașterea Republicii Democrate Germane de că- 
tee tonte statele, pentru admiterea ambelor state 
germane In Organizația Națiunilor Unite ri în 
celelalte organisme Internaționale.

tn raport tn vederea creării 
p.'ice .și securitate In Europa șl însărcinează. Comt-

Cuba, vizita oficială șl convorbirile cu conducă-

celelalte state socialiste ale Asiei.

de prietenie, colaborare șl asistență mutuală între 
România și alte state socialiste ; participarea dele
gațiilor române la congrese ale partidelor, frățești, 
la aniversări jubiliare, la reuniuni bl șl multi
laterale ; numeroasele schimburi de delegații și vi
zite reciproce de activiști de partid șl do stat, de 
reprezentanți ai oamenilor muncii aii contribuit 
la o mal bună cunoaștere reciprocă, la Intensifica
rea schimburilor de experiență în construcția so
cialistă, In dezvoltarea prieteniei între partidele 
și popoarele țărilor socialiste.

Conferința constată că P.C.R. șl guvernul român 
au desfășurat o activitate rodnică pe linia dezvol
tării relațiilor de colaborare economică cu toata 
țările .socialiste, materializată prin' creșterea 
schimburilor, încheierea unul important număr 
de acorduri șl înțelegeri, crearea de comisii lnter- 
guvernnmentale de colaborare economică șltehnl- 
co-ștllnțlfică, adlnclrea cooperări! șl specializării 
în producție șl prin alte forme de colaborare.

România îșl aduce contribuția activă In extinde
rea șl adlnclrea colaborării șl cooperării îh cadrul 
C.A.E.R., pe baza respectării principiilor prevăzu
te tn statutul acestuia. Conferința apreciază că în
făptuirea prevederilor cuprinse în Programul com
plex adoptat de sesiunea a XXV-a. a C.A.E.R. de 
ta București va contribui La adlnclrea șl perfectio
narea colaborării între țările membre ale C.A.E.R., 
în conformitate cu principiile marxlsm-lcninlsmu- 
înl. ale Internaționalismului socialist. P.C.R. șl 
guvernul român vor ncorda șl în viitor o deosebită 
însemnătate participării la diviziunea Internațio
nală socialistă a muncii, colaborării economice, 
cooperării șl specializării în producție cu toate ță
rile socialiste.

Conferința Națională reafirmă convingerea fer
mă a Partidului Comunist Român potrivit căreia 
realizările obținute de fiecare țară socialistă pa 
plan Intern, în dezvoltarea sa economico-socinlă șl 
culturală, precum șl participarea tot mal activă a 
fiecăreia 1a viața internațională întăresc forțele, 
autoritatea și influența socialismului pe plan mon
dial. .

2. Întreaga activitate desfășurată de P.C.R. și de 
guvernul român pentru dezvoltarea colaborării cu 
țările socialiste se înscrie în orientarea generală 
definită de Congresul al X-lea de a se tace totul 
pentru depășirea divergențelor existente între ță
rile socialiste, pentru întărirea colaborării șl uni
tății lor, pe baza principiilor marxlst-leninlste ale 
raporturilor interstatale. întărirea unității, a rela
țiilor do colaborare șl prietenie trainicii, tovără
șească între toate statele socialiste, țlnînd seama 
de condițiile specifice de dezvoltare ale fiecăruia, 
constituie, după convingerea P.C.R., sarcina esen
țială, de a cărei îndeplinire depinde creșterea con
tinuă a rolului socialismului in lume.

Conferința Națională îșl însușește în întregime 
punctul de vedere exprimat în raport cu privire 
ta necesitatea de a se ajunge, de comun acord cu 
celelalte țâri socialiste, fa precizarea cit mal amă
nunțita a principiilor șl normelor care trebuie să 
guverneze relațiile de tip nou dintre toate țările 
socialiste, ca prototip al raporturilor viitoare din
tre toate statele lumii.

Conferința Națională a P.C.R. subliniază că, în 
opoziție cu situația din orîndulrea capitalistă, re
lațiile dintre țările socialiste trebuie să lichideze 
cu desăvîrșlre orice inegalități șl asuprire națio
nală, să se întemeieze pe : deplina egalitate în 
drepturi, respectarea Independenței șl suverani
tății naționale, neamestec in treburile Interne, a- 
vantaj reciproc, Întrajutorare tovărășească șl so
lidaritate Internaționaliste — expresia faptului că 
în țările socialista poporul,1 în frunte cu clasa mun-- 
citoaro ,a dobori t dominația1 claselor exploatatoa- ■ 
re, a cucerit puterea de stat șl a devcnlt'.staplnul 
unic al proprlllbr destine. Solidaritatea șl colabora
rea frățească trebuie să se reflecte în intensifica
rea schimbului de experiență, ca șl In sprlJLnul 
reciproc acordat în construcția noii orinduirl so
cialo, să ducă la extinderea continuă a schimbu
rilor economice, ta realizarea unei largi cooperări 
In producție, ta asigurarea unei baze puternice 
pentru creșterea în ritm înalt șl diversificarea 
economiei fiecărei țări socialiste în parte, ta va
lorificarea superioară a resurselor materiale șl 
umane, ta egalizarea nivelurilor de dezvoltare eco
nomică ale tuturor țărilor socialiste, ca factori de 
prim ordin ol unității.

Conferința Națională reafirmă poziția constan
tă a P.C.R. că în orice probleme In care apar deo
sebiri de păreri între țările socialiste trebuie să se 
acționeze prin consultări șl tratative, pentru găsi
rea căilor de clarificare, neadmițlnduf-se ca di
vergențele să dăuneze relațiilor dintre partidele șl 
statele respective. Numai discuțiile tovărășești, 
principiale, purtate în spirit constructiv, de recep
tivitate față de părerile altuia șl respect reciproc, 
excluzind orice forme de Ingerințe, pot duce la 
apropiere șl înțelegere, ta întărirea unității. O 
deosebită însemnătate prezintă In acest scop in
formarea obiectivă, corectă a opiniei publice din 
fiecare țară asupra construcției socialisto șl activi
tății internaționale desfășurate de celelalte țări.

Conferința Națională cere partidului și guvernu
lui să desfășoare șl în viitor o activitate stărui
toare pentru dezvoltarea prieteniei frățești .și co
laborării multilaterale cu toate țările socialiste, pe 

• baza aplicării consecvente a principiilor de relații 
Interstatale socialiste, ca temelie sigură n unor 
raporturi trainice de unitate.

1. Conferința Națională apreciază că, așa cum 
se subliniază în raportul prezentat de secretarul 
general al P.G.R, un rol lot mni Important în de
terminarea marilor transformări înnoitoare din 
lumea contemporană fi au clasa muncitoare — 
forja cea mal înaintată a societății — țărănimea, 
intelectualitatea, femeile, tînăra generație, care se

în viața politică națională.
Conferința constată cu satisfacție că Partidul 

Comunist Român îșl îndeplinește cu consecvență 
rolul de detașament activ al marelui front mon
dial revoluționar, antllmperiallst șl îșl dezvoltă 

naționalistă cu tonte partidele comuniste și mun
citorești, cu Toate forțele revolution ore, democrat!- 
ce și antllmperiaUste. întUnlrile șl contactele In
ternaționale ale partidului nostru, deosebit de nu
meroase in perioadă' consecutivă Congresului al 
X-lea, schimburile de Idei ș! de experiență, ta di
ferite forme șl ta dlferite niveluri, cu un mare nu
măr de partide comuniste, cu partide socialiste șl 
soclal-dpmocrale, cu organizații politice de guver- 
nămlnt din noile state Independente* și cu fron
turile șl mișcările de eliberare națională, nume
roasele schimburi de delegații între organizațiile 
sindicale, de femei, tineret, studențl, pe linia Fron
talul Unității Socialiste constituie o expresie eloc
ventă n politicii profund internaționaliste a P.CJL, 
reflecta faptul că partidul îmbină în mod armo
nios îndeolfalren sarcinilor naționale-cu partici
parea activă ta lupta pentru progres social. împo
triva Imperialismului, colonialismului și neocolo- 
nlalismuiul, pentru pace șl colaborare Intre po
poare.-

2. Avîhd convingerea că dezvoltarea relațiilor 
de colaborare între toate partidele comuniste șl' 
muncitorești reprezintă principalul imperativ al 
internaționalismului proletar, cerința esențială 
pentru crearea frontului unic antllmperinhst, Con
ferința Națională a P.C.R. apreciază că este nece
sar să se acționeze cu fermitate pentru realiza
rea unei unități noi, care să pornească de Ia con
cepția marxlst-lentalslfi șl să se bazeze pe prin
cipiile deplinei egalități Intre toate partidele, nea
mestecului In treburile Interne, pe respectarea In
dependenței fiecărui partid, a dreptului său de 
a-șl elabora de sine stătător politica internă ți In
ternațională.

Data fiind marea diversitate de condiții în care 
acționează în prezent partidele comuniste, este 
o cerință obiectivă ca Secaro dintre ele, cftlăuzta- 
du-se de atotblrultoarea învățătură marxist-lenl- 
nlstă, de legitățile universal valabile,' să le aplice 
în mod creator 1a condițiile concrete nle țări! res
pective, ale fiecărei etape, stabilind, căile revolu
ției șl construcției socialiste cele mal potrivite par
ticularităților naționale, specifice. în condițiile pu
ternicului avlnt al luptei rovoluțlonore. creșterii'șl 
maturizării partidelor comuniste, ale perspectivei 
ca no! șl noi țări să troacă pe calea socialismului, 
nu moi este posibilă exLstența unui centru condu
cător tn mișcarea comunista internațională.

Conferința Națională pune în fața partidului 
sarcina de a acorda în continuare o Importanță 
deosebită strictei aplicări a principiilor de bază 
ale relațiilor dintre partide, cu convingerea că nu* 
mal pe aceasta cale poț fi depășite dificultățile ac
tuale din mișcarea comunista, că numai pe aceasta 
bază se poate clădi o unitate nouă între toate par
tidele comuniste șl muncitorești.

Unitatea trainică a mișcării comuniste depinde 
totodată de unitatea șl forța fiecărui partid. Dez- 
volUnd colaborarea, partidele comunista au da
toria lnternațlonolista de a nu: întreprinde nimic 
de natură să dăuneze unității șl coeziunii altor 
partide frățești, forței lor organizatorice șl de mo
bilizare a maselor targl populare din propria lor 
țară.

Avînd în vedere condițiile deosebite,,de o mare 
diversitate în care Iși desfășoară activitatea fiecare 
partid, pot să apară deosebiri de păreri sau chior 
divergente. Partidul Comunist Român a, cqnsîde- 
rat^șl considețâ că nqehsta nu trebuie șă ducă lâ 
încordare tn relailîieTjllnîrc partide; , să afecteze ■ 
colabatațea,,ț|:.>01Jdnritatea dintre ele1. Calea de-f'J; 
pășirii divergențelor,' a apropierii punctelor de 

•vedere o constituie discuțiile de ta partid ța partid, 
de ta conducere 1a conducere, ținlndu-se seama că" 
toate partidele sint egale în drepturi șl că nimeni 
nu deține, șl nu poate deține, adevărul absolut 

înfăptuirea cu succes a misiunii revoluționare a 
partidelor comuniste cere, mni mult ca orlcînd, 
abordarea creatoare a realităților concrete din pro
pria țnrt, studierea atenta a noilor fenomene șl 
procese din lumea contemporană. Slntetlzînd con
cluziile glndlrii și practic!! sale revoluționare, spri
jinind ceea ce este confirmat de viață șl Inlăturind 
ceea ce este perimat șl nu mal corespunde realită
ții, flecare partid îșl aduce contribuția la îmbo
gățirea teoriei marxlst-leninlste.

3. Conferința Națională apreciază că o caracte
ristică principală a mișcărilor contemporane de
mocratico dc masă este tendința spre colaborare 
șl unitate de acțiune a diferitelor partide șl forțe 
politice, pe baza unor programe comune; înfăptui
rea în bune condiții a transformărilor democra
tice, progresiste, dezvoltarea Independentă a fie
cărei țări reclamă colaborarea largă a tuturor for
țelor revoluționare, democratice. nntlimperialLste 
din țara respectivă. între acesta forțe, partidele co
muniste reprezintă detașamentele cele mai active 
ale luptei pentru Independență națională, pentru 
progres economlco-soctal; orice acțiune sau mă
sură de natură s.5-1 îndepărteze pe comuniști nu 
poate fi dectt contrară Intereselor fundamentale 
ale popoarelor acestor țări.

tn condițiile actuale o Importanță deosebită au 
întărirea In flecare țarii a unității de acțiune a 
clasei muncitoare, colaborarea strinsă Intro co
muniști șl socialiști. Deosebirile de păreri in pro
bleme fundamentale ale actualității nu pot și nu 
trebuie să constituie obstacole de netrecut In ca
lea colaborării dintre partidele comuniste șl parti
dele socialiste sau soclal-democrate.

4. Conferința Națională dă o înaltă apreciere 
idei! exprimate de raport care relevă ca una din 
marile schimbări petrecute In lumea contempo
rană faptul că noi și noi forte revoluționare, tot 
mal multe popoare se pronunță pentru calea so
cialistă dc dezvoltare.

în deplin acord cu raportul. Conferința Nnțlo-

Delegații 1a Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român, dlnd o înaltă prețuire tezelor 
do o excepțională valoare teoretică șl practică 
privind rolul partidului în etapa actuală, cuprinse 
In raportul prezentat de tovarășul Nlcolae 
Conușescu, secretarul general al partidului, sînt ’ 
unanimi In aprecierea că măsurile întreprinse pe 
linia perfecționării activității de partid, de stat 
șl economice, a lărgirii democrației interne, atra
gerii efective a activului de partid, a tuturor co
muniștilor ta elaborarea și înfăptuirea politici! 
partidului, impune îmbunătățirea unor prevederi 
ale Statutului Partidului Comunist Român, astfel 
încit acesta să reflecte cit mni fidel ritît noile 
realități cit șl direcțiile de dezvoltare a activității 
organelor și organizațiilor de partid.

1. în vederea dezvoltării continue a democrație! 
Interne de partid a creșterii rolului masei co
muniștilor In promovarea cadrelor in organele 
alese ale partidului, a sporirii răspunderii mem
brilor organelor de partid în fața organizațiilor 
din care fac parte șl întăririi legăturilor dlntro 
organele conducătoare șl masa membrilor de

' 4. Conferința Națională a P.C.R. îșl însușește 
concluzia raportului că în actualele'condiții a de
venit Imperios necesară realizarea unei. Înțelegeri 
cu’caracter universal — ca angajament’comun al 
■latelor sau ca declarații separate —. prin care :

— să Ce recunoscut șl statornicit principiul că 
nici o problemă care Interesează diferitele state nu 
poate fi reglementată decît cu participarea direc
tă și cu.respectarea Intereselor, tuturor.celor în

_..__ .# ____
C.C. al P.C.R. din 18 aprilie 1972 cu privire ta vl- Hor care trebuie să cîrmulnscă relațiile inlema- 

.zlta tovarftșuluLr.NIcotae’LCeaușescu. în opt țări i ' “r
africane, Prin activitatea desfășurată, prin poziți
ile susținute, ca .șl prin rezultatele sale, această 
vizită, este o expresie elocventă a politicii parti
dului de întărire și dezvoltare continuă" a 'cola
borări! ?i cooperării multilaterale dintre România 
șl statele africane, dintre Partidul Comunist Ro- 
mân și partidele de guvernămînt din noile state 
independente; se înscrie ca un moment de excep
țională însemnătate pe plan bilateral șl reprezintă 
o contribuție de seamă pe plnnul general al în
tăririi unității dintre .mișcarea comunistă și miș
cările de eliberare națională.

0. Conferința Națională salută cu satisfacție ten
dințele înnoitoare ce se manifestă în vlața sbciol- 
polltlcă a țărilor Americll Latine, ridicarea tot mal 
hotarîtă a multora din aceste țări pentru preluarea 
în propriile mîlnl a resurselor lor naționale.; pen
tru întărirea Independenței politice șl economice, 
pentru afirmarea de sine stătătoare pe arena mon
dială șl promovarea unei politici corespunzătoare 
intereselor popoarelor lor șl cauzei generale a co
laborării Internaționale. Conferința exprimă de
plina aprobare față de activitatea desfășurată în 
acești ani de Partidul Comunist Român șl de gu
vernul român pentru continua dezvoltare a rela
țiilor cu țările Americll Latine șl cere ca această 
orientare să fie continuată cu consecvență șl In 
viitor.

7. Partidul Comunist Român consideră că una 
din cele‘mal importante probleme ale epocii ac
tuale este lichidarea fenomenului de subdezvol
tare economică a țărilor. Pentru progresul întregii 
umanități, pentru viitorul șl pacea omenirii sint 
necesare acțiuni consecvente Îndreptate spre acest 
obiectiv, ceea ce presupune eforturi proprii Intense 
din partea fiecărui popor pentru folosirea cit mal 
eficientă a potențialului național, material și uman; 
extinderea colaborării între statele In curs 
de dezvoltare ; adindrea colaborării cu alte state 
— în primul rînd a cooperării multilaterale cu 
țările socialiste — Inclusiv colaborarea cu statele 
capitaliste dezvoltate. Este Imperios necesar ca 
la baza tuturor acestor relații să fie așezate prin
cipiile unanim recunoscute ale dreotulul interna
țional, manlfestîndu-se grija stăruitoare ca spri
jinul acordat să ducă efectiv la crearea unei in
dustrii naționale și agriculturi 
teren forțelor de producție șl 
dependent de nici un fel de condiționări politice.

Conferința Națională pune tn fata partidului șl 
guvernuluisarcina de a dezvolta în'contlnuare, ’pe 
aceste baze, relațiile multilaterale cu noile state 
Independente-din Africa și Asia, In Interesul po
porului român și nl popoarelor acestor țări, al 
unității Tuturor forțelor progresiste, antilmperia- 
liste.

puternice, la creș- 
să nu fie legat snu

o forță din lume nu poate îngenunchea un popor 
’■ hotarît să facă orice sacrificiu 'pentru apărarea 

ființei naționale, a libertății șl demnității sale. 
Războiul îndelungat dus împotriva interven
ției imperialiste do poporul-vietnamez, care și-a 
vărsat sîngele nu numai pentru apărarea patriei 
sale, el și pentru dreptul tuturor popoarelor la o 
vtață liberă și suverană, îi conferă merite uriașe 

, în fața tuturor națiunilor lumii
România se pronunță pentru1 încetarea imedia

tă a războiului purtat de Statele Unite ale Ame
ricll în Vietnam, a bombardamentelor șl a celor
lalte1 acțiuni militare; pentru retragerea totală a 
trupelor americane, astfel îhcit poporul vietnamez, 
precum șl popoarele cambodgian și laoțian să-și 
poată soluționa In mod liber problemele lor. fără 
nici un amestec din afară. Conferința îșl exprimă 
speranța că tratativele do 1a Paris vor duce în 
cel mal scurt timp ta o soluție politică, cores
punzător intereselor păcii în această zonă șl în 
întreaga lume. -

8. România se pronunță tn mod consecvent 
pentru soluționarea politică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1037, ceea ce presu
pune retragerea trupelor lsraellene de pe terito
riile arabe ocupate, asigurarea integrității și su
veranității fiecărui sfat din această regiune, re
zolvarea problemei populației palestlnene cores
punzător intereselor sale naționale.

România Lșt reafirmă poziția consecventă po
trivit căreia nimeni nu arc dreptul să ridice față 
de alte state pretenții teritoriale pe motiv că 
acestea ar corespunde securității sale ; securitatea 
reală a unui stat se poate realiza nu prin cuce
riri teritoriale, ci printr-o politică de prietenie si 
pace cu toate tarile vecine.

9. Partidul Comunist Român salută rezultatele 
rodnice ale politicii Partidului Muncii din Coreea 
șl guvernului R.P.D. Coreene pentru reunîflcarea 
pașnică a patriei. Realizarea înțelegerilor care 
deschid calea spre intensificarea relațiilor între 
Nord șl Sud. pentru reunîflcarea pașnică șl dez
voltarea unitară, a națiunii coreene demonstrează ■- 
încă o dată că fri etapa actuală calea tratativelor
șl contactelor corespunde pe deplin intereselor 
fiecărei națiuni și că ea trebuie promovată cu con- . 
secvență în soluționarea tuturor problemelor Utl- 
gloase.

10. Conferința consideră irnperlca necesară 
unirea tuturor forțelor progresiste ale contempo
raneității pentru a impune lichidarea oricăror 
forme de dominație colonialistă, a politici! de 
apartheid șl discriminare rasială. pentru afirma
rea dreptului fiecărui popor la viață liberă, 
demnă șl civilizată. România a sprijinit șl va 
sprijini în mod hotărît lupta anticolonialistă a 
popoarelor, inclusiv lupta lor cu arma în mînă. 
pentru eliberarea națională'șl Socială, pentru cu
cerirea și consolidarea IndependențeL

11. Conferința Națională apreciază ca o necesi
tate vitală Intensificarea luptei pentru înfăptuirea 
dezarmării generale, tn primul tind a. dezarmării 
nucleare, susține ansamblul de acțiuni preconi
zate în raport pentru-:.

— oprirea cursei înarmărilor. înghețarea șl re
ducerea treptată a bugetelor militare ;

— stabilirea unul program concret

III r

1. Conferința Națională consideră întru- totul 
Justă și de b deosebită valoare teoretică șl prac
tică analiza situației internaționale' făcută în ra
port, îșl însușește aprecierea că mutațiile care au 
loc In lumea contemporană, modificările petrecu
te In structura raportului de forțe pe,plan mon
dial deschid perspective tot mâl largi pentru re-

‘ tornfeirân nnhr rnlnlli noi tnfw sinto^bnyjite ne — precizarea principiilor §1 normelor funda- Uitatei șL respect reciproc în iîc^te5 rondîțW'^ menta,° ale relațiilor'dintfto’torilc europene;șl-asu- 
evidențiază tot mal puternic posibilitatea de a se 
evita izbucnirea unul război mondial, do a se asi
gura opace trainică in lume. ' •••>••

Relevind procesele pozitive ce nu loc In viața 
Internațională, P.C.R. are tn vedere,* tolodatăF că 
In diferite țări acționează forțe care se opun 
cursului spre destindere, apropierii șl colaborării 
Intre state, că în lume persistă probleme arzătoa
re, spinoase, focare de conflicte și război. Tocmai 
de aceea, popoarele, forțele sociale înaintate de 
pretutindeni trebuie să continue lupta cu neabătu
tă fermitate, principialitate șl consecvență pentru 
abolirea definitivă a politicii Imperialiste de do
minație șl dictat, pentru făurirea unei lumi a 
egalității depline Intre națiuni, a colaborării șl 
păcii.

2. Conferința ■ Națională apreciază că unul din 
fenomenele pozitive cele mal importante ale ac
tuali lății 7 este afirmarea tot mal largă a metodei 
tratativelor și contactelor între state. P.C.R. consi
deră că această tendință trebuie să ta definitiv 
locul politicii de forță șl dictat, de Izolare șl sus
piciune, fiind singura cale rațională de normali
zare a relațiilor Intre state, de soluționare a pro
blemelor litigioase, In concordanță cu interesele 
tuturor popoarelor, ale cauzei cooperării Interna
ționale.

în acest spirit, conferința tșl însușește întru to
tul aprecierile din raport referitoare lâ vizitele 
președintelui S.U.A. tn Republica Populară Chine
ză și în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

3. Conferința Națională consideră că una din
tre eonclnzlile cele mal Importante ale schimbă
rilor petrecute in raportul de forțe pe plan mon
dial este necesitatea de a se aslerura participarea 
tuturor statelor, fără deosebire de mărime, forță , . _ „ , .- - -----
sau potential, la solutionarea marilor probleme ale
Contemporaneității Nici una din aceste probleme 
nu IȘ1 poate găs' o soluționare Justă, echitabilă șl 
trainică fără participarea tuturor statelor Inte
resate. Țările care au pășit pa calea dezvoltării 
Independente, statele mici șl mijlocii i'nt Intere
sate să acționeze șl mai unit spre a excitata un rol 
sporit tn viața internațională.

dial deschid
Conferința Iți însușește propunerile prezentate 

j raport tn vederea creării unui sistem durabil de

marea de către flecare stat a angajamentului so
lemn, de a respecta aceste principii în raporturile 
cu toate celelalte țări ale continentului ;

’ — realizarea unui acord comun, in formă Juri
dică corespunzătoare, privind renunțarea la 
siren torței șl la amenințarea cu forța;

— Intensificarea schimburilor economice,

tolo-

— Intensificarea schimburilor economice, teh-
nlco-ștJlnțJfice șl înlăturarea restricțiilor șl discri
minărilor ; J

amplificarea schimburilor culturale. în dome
niile sportului, șl turismului, ellmlnlndu-se orice 
formă de propagare a urii Intre popoare, rasis
mului, Ideologiilor antlumanlste;

— constituirea unul organism permanent de co
laborare a țărilor europene :

— adoptarea unor măsuri de dezangajare mi
litară, de reducere și retragere a trupelor aflate 
pe teritoriile altor state și a bazelor militare stră
ine, inclusiv de reducere a efectivelor trupelor "na
ționale ;

— crearea condițiilor corespunzătoare ea, pe 
măsura dezvoltării încrederii și colaborării intre 
popoare, să se treacă la lichidarea blocurilor mi
litare opuse.

România consideră că sint întrunite condițiile 
pentru a se trece neîntîrzlat ta pregătirea prac
tică a conferinței general-europene. cu participa
rea tuturor statelor Interesate.

Conferința Națională subliniază necesitatea con
tinuării eforturilor partidului șl statului nostru 
pentru transformarea Balcanilor Intr-o zonă a pă
cii. colaborării și bunel vecinătăți; fără arme ato
mice șl baze militare străine, pentru ren LI zarea 
unei înțelegeri cu privire in principiile colaboră
rii economice, politice șl cultural-șlllnțlfice Intre 
țările balcnnice. Conferința Națională consideră 
ca binevenite propunerile expuse in raport pri-

zentanțllor țărilor balcanice, precum șl la înfiin
țarea unul organism care să contribuie ta inten
sificarea schimburilor ș! organizarea cooperării 
economice între aceste țări.

7. Conferința Națională reafirmă solidaritatea 
militanta ți sprijinul deplin el poporului- român 
față de lupta Justa a eroicului popor vietnamez, 
Lupta poporului vietnamez demonstrează că n'cJ

— stabilirea unul program concret avînd ca.;,, 
obiectiv interzicerea folosirii armelor termonu- ni 
clearo șl a altor arma de distrugere în masă. în- . 
cetatea producției șl lichidarea stocurilor exis
tente de asemenea arme ;

— adoptarea dc măsuri concrete privind lichi
darea bazelor militare străine șl retragerea tru
pelor dc pe terltoriLle altor state ;

— măsuri care să ducă.fa reducerea treptată a 
efectivelor forțelor- armate naționala ;

— desființarea blocurilor militare.
în același timp, trebuie să se întreprindă de 

către tonte statale acțiuni practice împotriva pro-

rinței,mondiale de;dezârpiârp,3cu jPartlclpafea tur , 
luror,. stateldr/.'câre să'dezbată .în mod temeinic . .. 
și să contribuie efectiv ta adoptarea unor măsuri 
practice de dezarmare. în primul" rihd privind In
terzicerea șl distrugerea armelor nucleare.

Totodată, România consideră necesare lărgirea 
șl îmbunătățirea activității Comitetului de dezar
mare de Ia Genova în vederea elaborării unor 
nngnjnmehte alo statelor șl a unor programe con
crete de măsuri, asfgurtndu-se ca întreaga activi
tate a comitetului să fie democratizată șl supusă 
unul control public efectiv.

12. Conferința Națională, apreciază că transfor
mările Înnoitoare ce au Ioc In-lume fac să 
crească tot mai mult rolul’Organizației Națiunilor 
Unite șl al altor organisme internaționale • ca 
factor de stimulare n colaborării dintre țări $1 
popoare, de elaborare a. normelor care să guver
neze relațiile Interstatale șl de asigurare a trans
punerii în vtață a acestor i norme. Conferința îșl 
însușește șl susține propunerile preconizate do 
raport în vederea îmbunătățirii activității O.N.U. 
sl a organismelor sale.

★

Conferința Națională însărcinează Comitetul 
Central, organele șl organizațiile de partid să 
desfășoare în continuare, pe baza raportului pre
zentat de secretarul general al partidului, o in
tensă șl largă activitate de explicare a temeiurilor 
științifice ale politicii Internaționale a partidu
lui șl statului lioatru. de educare a comuniștilor -y 
șl tuturor oamenilor muncii în spiritul patriotis
mului șl inlemațlonalIsmuIUL Atașamentul po
porului față de politica , externă h Partidului 
Comunist Român este un permanent izvor de 
forță al acestei politici.

Conferința Națională exprimă hotărtrea fermă a ,,'r. 
întregului partid, n tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani șl do alte naționalități 
— de a acționa ta continuare pentru întărirea le
găturilor de prietenie și .solidaritate internnțfona- 
11 sta cu toate statele socialiste, cu toate partidele 
comuniste șl forțele antlimpertaUste, pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare șl înțelegere cu 
toate națiunile, de a contribui In rezolvarea pro
blemelor care confruntă omenirea, în interesul 
păcii și progresului In lume.

Ml
partid, articolul . 13 din statut se completează 
după cum urmează :

ART. 13. paragraful. b. Pentru a asigura ale
gerea în organele de conducere ale partidului a 
celor mai buni comuniști, cu o temeinică pregă
tire politJco-Idcolpglcă și profesională, cu presti
giu șl autoritate In rindul maselor, adunările șl șl 
conferințele organizațiilor de partid vor discuta 
și propune candidaturi pentru organele de partid 
Imediat superioare ; propunerile de candidaturi 
prezentate în conferințele de partid vor fi supuse 
tn prealabil discuției șl consultării adunării ge
nerale a organizației de partid din. întreprinderea! 
Instituția, unitatea agricolă In oare tșl desfă
șoară activitatea cel In cauză.

2. După cum au relevat numeroși participant! 
la dezbateri. In condițiile actuale se Impune îm
binarea tot mal strinsă a muncii de partid și de 
stat, stabilirea unor norme precise care să asi
gure utilizarea cit mal rațională și eficientă a 
fondului do cadre. îmbogățirea continuă a cu- 

. noștlnțelor lor, astfel Incit societatea să dispună 
de conducători cu o pregătire amplă, multllate-

rală, eu un larg orizont politico-ideologic șl pro 
, fes Ion al' cu o concepție modernă asupra muncii, 

pe care a prestează.
Pornind de ta aceste realități, precum șl de 

a cumulării do către a- 
funcțli pe Linie do partid 
necesar Includerea 
P.C.R. a unul nou

la experiența pozitivă 
creași persoană a unor 
șl de stat, se consideră 
pilotai III al Statutului 
formulat astfel : .

ART. 17. Organele șl organizațiile de 
vor asigura repartizarea Judicioasă a cadrelor In 
funcție de capacitatea ți competența acestora. 
Imblnînd tot mal slrlns activitatea de partid cu 
cea de stat In raport cu cerințele societății : In 
repartizarea cadrelor se va avea. în vedere prin
cipiul rotației eadrelor In munci de partid ți dr 
stat, astfel Incit acestea să doblndeaseă o expe
riență multilaterală, să poată înțelege șl soluționa 
tot mal eficient problemele complexe ce le ridică 
viața socială, conducerea științifică a societății : 
In funcție de nevoi, cadrele pot îndeplini simultan 
funcții de conducere atit in cadrul partidului cit 
șl al statuluL

In ca- 
artlcol

partid
9

3. Țlnînd seama că necesitățile muncii de con
ducere,in clapa actuală nu determinat constitui
rea de organisme cu caracter dublu — de partid 
șl de stat —, că acestea reprezintă un cadru a- 
decvaț pentru realizarea unei anumite împletiri 
a activității partidului șl statuluL pentru evitarea 
paralelismelor șl suprapunerilor se propune sta
tuarea posibilității constituirii de asemenea or
ganisme

In acest sens, In capitolul IV al statutului se 
Introduce un nou articol în următoarea redac
tare :

ART. 20. Comitelui Central organizează, atunci 
eînd se consideră necesar, organe de partid șl de 
stai pe diferite domenii de activitate.

4. Corespunzător măsurilor stabilite de Plenara 
C.C. a) P.C.R din 10—II februarie 1071 privind 
reducerea cuantumului cotizației de partid și sim
plificarea calculelor la încasarea acesteia, articolul 
57 din statui urmează a avea următoarea for
mulare :

Cotizațiile lunare pentru membri! de partid se 
stabilesc, pe baza salariului tarifar, tn felul ur
mător î

Cel cu un salariu tarifar i
— plnă La 1 500 lei plătesc 0,50 ta sută ;
— de ta 1 501 lei ta 2 MO le] plătesc 0,75 ta sută ;
— de ta 2 001 lei ta 2 500 lei . plătesc 1 1a sută;
— de ta 2 501 lei la 3 500 lei plătesc 1.50 fa,

sută; . .
— peste 3 500 Iei plătesc 2 Ia sută.
Pentru cel care nu sint retrlbulțl pe baza sala

riului tarifar — țărani, oameni de literatură și 
artă, .lucrători din unitățile cooperației meșteșu
gărești șl alții — cotele de mai sus so vor aplica 
Ia veniturile de bază realizate.

*
Conferința îșl exprimă convingerea că mocll fi- a 

(tarile aduse Statutului Partidului Comunist Ro
man corespund pe deplin actualului stadiu de 
dezvoltare a societății noastre, creează condiții 
pentru îmbunătățirea activității organelor șl or- , 
gnnlzațlllor de partid, pentru participarea șl mal 
activă a cadrelor de partid șl de stat, a tuturor 
comuniștilor ta elaborarea $1 Înfăptuirea politicii , 
partidului șl statului nostru.

Europa.au
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Dezbaterile din ședințele, secțiunii 
âu fost conduse de tovarășul Die 
Vcrdeț, mejnbru âl Comitetului 
Executiv.' ah Prezidiului ; Permanent 
al C.C. al P.C.R., prlm-vlcepreședinto 
al CoMilluiul de Miniștri. . -

în cadrul lucrărilor secțiunii, des
fășurate .lnțreo .entuziastă atmosferă . .
de lucru, nu luat cuvintul 30 de ansamblu, va crește, ceea ,ce impli- 
delcgnțl șl invitați, care au dezbătui <**—» i...
pe larg problemele Înscrise pe, ordi
nea de" zi a Conferințe! Naționale, a 
secțiunii respective. In urwr.l-nltate, 
în cuvinte însuflețite, vorbitorii șl-au 
exprimat adeziunea deplină la >ra
portai prezentat dc secretarul gene
ral âl partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la programul mobilizator 
supus spre examinare șl nproharc

' . conferinței, reievlnd însemnătatea 
sa,-Intr-adevăr Istorică,’pentru pro
gresul șl prosperitatea României,' 
pentru edificarea societății.soctalirte multilateral .dezvoltate. duratei prea reduse a calificării, nu

O deosebită atenție a fox', acorda- de scurtă durată'și-au pulul tasuri 
ză aspectelor. practice ale problame- - - - --
lor care au făcut1 obiectul lucrărilor 
secțiunii, găsirii de soluții concrete 
dertmasiină' eficiență 'pentru îmbur.ă- 
lăȚiiea-șt perfecțtaunrca permanta- 
ta a acțivlțâțil economise pe multi
ple planuri,' inclusiv cal si colaboră
rii ți cooperării economice, șl tehni
ce Internaționale. In intervențiile 
lor, vorbitorii au analizat cu com
petență ți simț1 de răspundere .atU-. 
vltatea diferitelor; minlșlcro șl orga
nizații economice, centrale industria
le șl unități productive., nu'criticat 
deficiențele .care mol persista șl. au 
făcut propuneri valoroase pentru 
remedierea acestora. > pentru perfec
ționarea organizării, plani fi efid! șl 
conducerii1 economiei; naționale.

Reievlnd rezervele existente ta 
întreprinderi — a căror valorificare 
este o garanție .a posibilității reali
zării planului .cincinal lnajhte.de ter^ 
men — partldpanțU s-nu nhgnjet .«ă‘ 
traducă neabătut in vidță hotărirlle 
conferinței,' ’ ' ■

Tovarășul Ion Buda, director, gene
ral al Centralei industriale a aiuml- 
niului-Slătlnă; referindu-se Iii ac
tivitatea de perspecU'. I. J 

S WSȘ-" 

te, Migurind o producHvitalq mal 
ridicată. Ta un 
scăzut ?1 ror' determina o puțerniță 
dezvoltare a producției de ’ aluminiu 
în acest 'cincinal. In așa fel incit ni
velul de producție de 1K0—2>H) OOT 
tone prevăzut'pentru anul 1075 va 
fl atins mal devreme: Vorbitorul a 
scoS'In evidență avantajele soluției 
organizatorice adoptata în 1871 —
constituirea 'Centralei Industriale da 
aluminiu pe structura uzinei de alu
miniu, bazata po -.integraren tehno
logică h troi unități., urât!ud că 
această soluție. corespunde necesită
ților-reale, .determlnlnd relații, mni 
bune: pe linia cooperării, a dcjiervlrii 
reciproce' în domeniul ..utilităților 
tehnologice, ol executării lucrărilor 
de lntr.-țlnere șl .reparații. Po de 
altă parte, preluarea de către cen
trală» Jinpr activități de exprățt- 
Import,. investiții etc. o condus la o 
formă de organizare mai a vama ta, 
oferind ta continuare largi posibili
tăți de perfecționare. In strinșă. le
gătură cu -aceste activități.- s-a sub
liniat importanța prospectării' mal 
eficiente a pieței externe.
'Tovarășul' Dumlirn, Bălan, prim- 

vicepreședlnlo al Consiliului j; popu
lar' județean Brăila, s-a -refe
rit în cuvintul său la -pro
gresele înregistrate. de Industria : ju
dețului ta1 ultimii ani șl a trecut- 
apoi 'în revistă'o serie, do probleme 
ce se ridică in legătură cu noile 

pe teritoriul județului, soIlclUnd mi
nisterelor de-resort Urgentare® apro
bării unor studii tehnlcp-economice, 
devansarea începerii execuției- "unar! 
obiective. ’ Reievlnd un’efe rezultate 
obținute In domehliil lucrărilor de 
îmbunătățiri 'funciare, vorbitorul a 
Insistat asupra, nedesilății' reprofilă
rii digului ca Înconjoară Insula Mare

Evidențiind eforturile depuse pen
tru ca activitatea in această impor
tanta ramură să se desfășoare in 
bune" condiții, vorbitorul a arătat că 
sint' posibilități de sporire h produc
ției de combustibili șî materii prime 
minerale. Cu toate acestea. Importul 
dc materii prime minerale, luat .in

efl un . mare efort valutar pentru 
lialarița noastră dc plflți. De aceea, 
se'impune o dezvoltare n cooperării 
In producție cu alte țări In domeniul 
exiracUv șl geologic. .

Inginera șefă a întreprinderii Tex
tila Durtareana^Giurglu. I tovarășa 
Adela Gagiu, ș-a oprit Îndeosebi a- 
supra problemelor - asigurării ștabl- 
iltațli forței de muncă,și ale califi
cării muncitorilor din . industria 
ușoară. , !

Vorbitoarea a orătat că, datorită
1 

toți .muncitorii pregătiți in curiturfio

temeinic meseria, ceea ce se reflectă , 
în nereallzarea pormelor. ulillza’-eș 

, necoreșmunzătoaro șl la un ra»"dn- 
ment scăzut a mașinilor și utilaje
lor. Consider — n spus ea — că pre
lungirea durate! do calificare ar costa 
rr.nl puțin decil pierderile rezultate 
in producție datorita Insuficientei 
calificări. în vederea nsigurflri! in 
continuare cu cadre necesare pentru 
capacftațlle_core mal trebuie piure in 
funcțiune, pri-cum si pentru unită
țile cu nrofil similar din Județele 
Ilfov. Teleorman si Ialomița, pronim 
înființarea unul liceu de specialitate 
In orasu! Giurgiu. ,

Problemele iesnte de asigurarea 
stabilității forței de muncă au con- 

. stl’.ull prco-cunarea centrata si a ex- 
, punerii tovarășului îng. Ghcorghe 

Grilnslein’. director general nl 
C.E.LL.-Sighet, Județul Ynrom-J- 
reș. care s-'o referit, totodată, șl in 
posibilitățile de valorifițxire superioa
ră a mase! lemnoase, menlionîhd 
existența unor importante rezerve 
in această dlrecțleț ■

u, «v- Aceeași probiemfl a format șl r>- 
■clivfl. a -subliniat bte-lul intervenției tovarășului E- 

. . . . uju mtllan Cojocărescu. mh'stnî la între1
prinderea forestiera Clmo’no.'.core a 
relevat. Imtwrtanta voiprtftejrll- sor- 

. t'.mentetor de lemn mănțnt kca o^țon-,, 
dițfc esențlota oțntm. creșterea pro
ducției de celuloză a tarii noasire. 

Tovarășul Vaier Gabrlih, de la
Centrala Întreprinderilor de meto.'e 
neferoase' Bata Mare s-a ocunat, 
in cuvintul său. de problemele .dez
voltării Indualriel mlneritulu' șl pre1 
lucrării metalele- colorate.' din • tara- 

.noastră, în neenriă.privință, vorbito
rul a făcui o scrie de propuneri — 
între rare corelarea șl coordonarea 
eforturile- lh scopul c’rpșteri! ^gradu
lui de valorificare in toate fazele,pro
cesului de producție, ho Ia minereul 
din zăcflmlnt la metalul lingou. 
Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 

• la necesitatea îmbunătățirii planifi
cării producției Industriale miniere, 
allt- sub aspectul metodologiei, cit 
ș! âl numărului indicatorilor. Consi
der, , a spus el, că este necesară o 
analiză comună, ta C.S.P, — minister 
— cohtrală, pentru stabilirea unul 
număr mai redus, de Ințllcatori, prin 
alegerea acelor indicatori care Bă 
permită centralelor să se încadreze In 
sarcinile derivate din dezvoltarea 
proporțională a ramurilor, dar în a* 
cotași timpa să permită dezvoltarea 
Inițiativei unităților de producția în 
rezolvarea unor probleme prin coo
perare directa. ■’ 1 .

Despre’ urmările negative ale po
luării1 apelor a vorbit tovarft- 
șul proL1 naiv:’ Tudor loneseu 

_  „ de la C.S,A.. care a criticat 
obiective care" urmează a se construi faptul că lucrările de combatere

construcții de vagoarte-Arad, a a- 
rățât. In cuvintul. său, că in pre
zent obiectivul cel mai important nl 
colecteralui urinei îl constituie ela- 
bofarea măsurilor telinicS-orga.nl-. 
zalorice în vederea realizării sarci
nilor planului claclâal In patru ani 
și Jumătate. Analizele '-efectuate; a 
spus vorbitorul, au scos In evidență 
că există cobdlțlt pentru înfăptuirea’ 
acestui obiectiv, indusiv divers!U- 
carea șl creșterea cantitativă a sor
timentelor, âvind ta' vedere ș! nece
sitatea reducerii volumului Impoc- 
tulul la vagoane de călători, cfț șl 
necesitatea, reducerii ponderii ‘chel-
j-f T " j. ,ifa„ «a fcjeâ sja
de metal la pn milion lei producție.

-/r-i " aaurr:|IV*h
Rlzea, director general

Tovarășul Alexandru Seneovlcl, tale ’ Conferinței Naționale a partl-
prcședlntele Comisiei permanente duluț spre aprobare — vorbitorul a
pentru Industrie, construcții ți trans- apus că trebuie lichidate fenomenele
porturi a Marii Adunări Naționale, negative ce s-au manifestat șl cate,
s-a referit, In cuvintul. său, la o sea- nu adus însemnate pierderi șl să fie
mă „de probleme ca trebuie soluțio
nate pentru Îmbunătățirea activității 
economice. El a adits’ critici modulul 
cum sint repartizate sarcinile’ de" plan 
la nivelul unor ministere; șl a scos ta 
evidență faptul că, Intr-o serie de În
treprinderi, utilaje. Importante, pgn- 
tru care s-au plătit sume 'mari, nu __ ,________ _
sint folosite în mod corespunzător. cincinalului in patru ani șl jui 
Referindu-se la felul cum sini utili- Plecind de la constatarea că 
zate materiile prime și materialele, 

prin mintea politică a. organizațiilor, 
în cuvintul său, tovarășul Aurel de partid, a unei;opinii de masf

Blxea, director general al C.IL. sprijinuLgo.xp«Mrlril chibzuite r ""
Pipera, a subliniat':' Creșterea nlve- ' «
lumi de pregătire - șl a simțului , de 
răspundere ■ al organelor colective 
de conducere din centrale creează,' 
așa cura precisa. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in raportul prezentat 
Cpnferintel , Naționale. premisele 
pantnî lărgirea In continuare a a- 

JrlbuțlUor y r.‘:i>::i::1.<!<'.-”o- centra
lelor. «în acest . sena, i vorbi torul n. 
propus să sej reglementeze prin le- Tovarășul Nicolae Negrea, mund- 
gea planificării, sau prin disport- tor lamlnorlst la Industria Strmel din 
țlllo de aplicare a acesteia, un sta- Clmpln Turzii. n arătat in cuvintul 
tem1 rinipilflcat, rațional de indica' .... ... -
teri dc plan, coristeuit „în pira-

■ „ vh-ti f -f
' “ “ ■ ■ ■ -----------------------

© Productivitate înaltă, cheltuieli reduse, caii-
■

tete superioară- imperative ale îndeplinirii 
cincinalului înainte de termen

© Nesecatele resurse ale agriculturii socialiste 
să fie cît mai bine valorificate!
W‘ <i4‘fc1'*» f'. I -

© Produsele românești - tot mai competitive 
pe piața mondială

‘ : • 1 ■ / '1 
zcz că nu. slntem pentru Imobillln- ■ 
te cu orice preț, dor schimbărila ' 
prea frecvente duc la Instabilitate.

Abordind aspecte legate de parti
ciparea României la viața interna
țională, tovarășul George- .Marin, 
ambasadorul României În «Turcia, s-a 
referit ta problemele colaborării 
pașnice In Balcani și ta inlemrili
cărea cooperării economice șl tehni
ce dintre țara noastră șl celelalte 
state balcanice. Vorbitorul a expus 
părerea că un organism in atribu
țiile. c.iru'.i să intre extinderea 
cooparărll economice Intre -țările 
balcanice ■ nr putea fi rconstltult sub 
forma unei comisii Interguverm- 
mentale de colaborare economică! 
care, pornind de in generall'zjirea ex
perienței comisiilor bilaterale șl ex
tinderea cadrului de cooperare In 
diferite domenii, să se ocupe în mod 
detailat de diverse aspecte ale cdope-? 
rării muRitaternle In producție, cer
cetare. tclmicb-șliințtficăj comerț;

1 transporturi șl telecomunicații, do
meniul ijancnr și vomai, în conti
nuarea acestei idei — a spus el' 
ar putea, de’asemenea, ,să fie avută 
In vedere și constituirea unor orga
nizații cu 'caracter neguvernamental 
ca, de exemplu, Înființarea unei ca-t 
mere de comerț și industrie Intcr- 
balcunice.

Tovarășul Gheorghe Năsiase, prim-’ 
secretar al Comitetului județean Ar-j 
geș al P.C.R., a arătat că perioada 
care n trecut de la Conferința Na-i 
Renală din ltKTî este cea mni fruc- 
luoasă În dezvoltarea economică șli 
soctal-culturală n județului, subli-; 
nllnd apoi că Industria Argeșului, 
deși Unără, se afirmă compe'dtlv pe 
piața externă. în acest sens, el a citat 
rezultatele‘bune obținute pe linia 
exporturilor de autoturisme de te
ren tip „AUO-” șt a autoturismelor, 
„Dacia-. ■ - :

în Încheierea lug-ărilor a luat cu
vintul tovarășul Die Vcrdeț, core a 
spus : Consider că1 exprim opinia 
tuturof pcrttd urniți lorla această sec- 
țlune xubllnlind-- adeziunea deplină, 
unanimă iru totalitatea tezelor, Idei- ț 
lor ,1 pfopuiKsllor.idlnirhportuI pre
zentat conferinței de către tovarășul^ 

■ Nicolae Ceaușescu, document mar-; 
xlst-lenlnlst de excepțională lnscm- 

« nătale teoretică și practică pentru 
Întreaga dezvoltare economică, socială 
șl politică a României socialiste.

Din dezbaterile secțiunii a reieșit 
angajamentul tuturor parUclpanJllor 
— exprlmlnd de fapt angajiunentul 
mol larg.nl colectivelor pe care 
le-eu reprezentat — de a face totul 
pentru . n duce ta îndeplinire obiec
tivele trasate de acest document 
fundamental al construcției socia
liste In țara noastră.

Mnsiifesllndu-șl satisfacția față de 
atmosfera de lucru care a caracteri
zat dezbaterile, față dc spiritul! 
critic șl autocritic nl luărilor de cu- ' 
vlnt, vorbitorul u relevat faptul că, 
partlcipantil au analizat cu profun
zime problemele puse în discuție prin 
prisma experienței șl a situațiilor- 
concrete de Ia locurile lor de muncă, 
fădnd numeroase propuneri, idei șl 
sugestii valoroase.

Vorbitorul a menționat că, în ca
drul secțiunii, s-au dezbătut o seamă 
de probleme importante ale activită
ții economico, au fost aduse o serie 
de critici, unele chiar aspre ta .adre
sa activității unor ministere și or
ganizații centrale. Crltid’e juste 
făcute, dc pildă, la adresa Ministeru
lui Construcțiilor de Mașini și Mi
nisterului Minelor, in legătură cu a- 
provlzlonarea tohnlco-matertală, asi
milarea de noi produse. Impun aces
tor ministere sarcina de n lua de ur
gență măsuri pentru lichidarea nein- 
Urzlntă a deficiențelor semnalate țl 
ridicarea nivelului calitativ al acti
vității lor.

De asemenea, nu fost tăcute nume
roase propuneri privind corelarea li
vrării utilajelor cu termenele do pu
nere in funcțiune conform planului, 
conform angajamentelor luate, pre
cum și propuneri In legătură cu per
fecționarea structurilor economice, 
în sensul sîmpUficărll relațiilor intre 
ministere, centrale și întreprinderi.

Slnt de părere, a spus vorbitorul, 
că nu se poale dn un răspuns pe loc 
tuturor problemelor ridicate In cadrul 
dezbaterilor. Să -cădem Insă de acord 
împreună ca toate acestea să fie 
transmise organelor centrale Intr-un 
Ump cit mal scurt. In așa fel Incit 
aă-șl găsească o rezolvare operativă, 
In sensul arătat de participantei 1a 
discuite.

Tn cursul dezbaterilor ®-au făcut, 
de asemenea, o seamă de propuneri 
referitoare nu numai ta problemele

Instltutul de cercetări tehnologica 
pentru construcția de mașini, loy.irh-. 
șui dr. Ir.g. Ion Roman,- directorul 
Institutului, a subliniat rolul ce 

<ăl>sU<.H ‘™.r ir... „„i revine cercetării tehnologice inrespectată pte slrieteie legea, tar cei promovarea noului in industrie. In
rara o nesocotesc sa sufere rigorile economisirea unor Importante chei-
. Doini LA.S.

roniâneșU pe plan mondial, oprin- 
,du-se asupra modulul in care este 
folosită forța de creație a Indus
triei noastre. Consider deosebit dc 
valoroasă, n spus vorbitorul, ’ renc- 
tuolirarea măsurii de trecere spre 
munca de concepție a unul marc 
număr do ingineri șl cadre tehnice, 
care lh locurile1 de muncă actuale 
nu-șl valorifică corespunzător pnsl- 
blUtâțlle.

în continuare, vorbitorul n for
mulat propuneri pentru promo
varea și valorificarea creației teh
nice românește : în primul rlnd să 
fie1 atribuită unul organ răspunde
rea de a centraliza lucrările de va
lorificare a unor materiale noi reali
zate In urma unor cercetări proprii 
șl do o-impune producerea materia
lelor rcspirnUve intr-un timp . cit mai 
scurt ; In ol doilea rlnd, nld o li
cență să nu mai De cumpărată de- 

, cit cu avizul Institutelor <dc sțieda- 
Utata - .

Relevjnd aspectele po cure le ri
dică orientarea economlco-soctală ■ u 
României, menționate în- Rezoluția 
Conferlnțct Naționale, tovarășul Mc- 
llgaratos Pante, directorul general al 
Centralei de construcții navale, Clalațl,' 
s-a referit ta contribuția constructo
rilor de nave, la Intensificarea p.tr- 
tlclpăriTRomfinlel lu schimburile eco
nomice șl ta. cooperarea e interaațlo- 
nală și la necesitatea extinderii ac
țiunii de cooperare, acordlndu-se o 
mai mare atenție cercetării și proiec
tării.

După’ ce a menționat că In 1&03 
țara noastră a Început pentru prima 
dată să producă, aluminiu, tovarășul 
Gheorghc Itngjol, directorul Instetu- 
taluibdeucercetării pentru ■ metale netei 
f®cta®e:f, a lorățat .igft ,jn j afara ■ I iCreșto- h 
rll-.FiiroducU.eb-;rdeimaBta!c neferoasa 
tradiționale,' în prezent se pun ■ io 
punct tehnologii de obținere a me
talelor rare din materii prime , Indi
gene. Deși realizările, sint importan
te,' a spits vorbitorul, valoarea pro
ducției metalelor neferoase se men-, 
ține Încă ta un nivbl scăzut Ne re
vine, deci, ca principală isarcină să’ 
asigurăm inir-un ritm-tot mai susți
nut producția de metale neferoase, 
în special pentru ramurile de bază 
nîe Industriei. Arăllnd că baza de 
minereuri de metale neferoase este 
limitată,' vorbitorul n preconizat ne
cesitatea folosirii minereurilor con
siderate sărace, neprclucrate Încă, 
a atragerii In circuitul prelucrării de 
noi resurse (zgură, cenușă, halda 
etc). Subliniind, Th nilă cirdlr.e da 
idei, că exportul do Inteligență con- 
stetule un potențial tehnico-șltenți-'' 
fie de o deosebită valoare economică, 
vorbitorul a propus. Intre altele, lăr
girea posibilității ca Institutele de 
cerce’.are-prolectnro să .prospecteze 
și chiar să contracteze direct cu par
teneri! potențiali de pe piețele ex
terne.

Lulnd cuvintul, tovarășul Radu 
Voinea, rectorul Institutului poli
tehnic București, s-a referit Ia rolul 
pe care trebuie să-1 joace cerceta
rea științifică in asigurarea unei 
balanțe echilibrate in ceea ce priveș
te, jbmpoțțul" șl exportul țării noastre. 
Arăllnd că, in prezent, cercetarea 
științifică Unde să se desfășoare Jn 
măsură tot mal mare pe bază dc 
contracte, vorbitorul a scos in evi
dență utilitatea acestui Instrument, 
dar, țl deficiențele .existente rln a-, 
ceasta .privință, propunlnd un șir .de 
măsuri pentru înlăturarea acestora. 
Vorbitorul rs-a referit la nspccteie 
cercetării științifice în Invfițămln- 
tul superior. In particular la Institu
tul politehnic București, subliniind 
necesitatea colaborării directe cu 
beneficiarii cercetărilor — întreprin
derile economice — șl organizarea 
unei colaborări a cadrelor dldac-

el.
Inginera Doina lUelu, de la " I.A.S. 

Buclumcnl, județul1 Ilfov, a subliniat 
că Încă din anul 11772, pri 
rea 'unor, producții sporite, 
create premisele pentru

irin qbțlnc- 
“, au fost 

realizarea 
lumătale. 

--------- - ----- .------------- ---------  ——i'b pon- 
-----------zale materiile prime șimntâ’lalele, dere maro In structura" culturilor, o

Utielllor materiale și a consumului vorbitorul 'a pledat pentru crearea, dețin legumele, vorbitoarea a evl-
j. ■ .. . . ... pr|n m|IRCa pqjjhqS h organizațiilor dențlat .preocuparea Întreprinderii

de partid, a unei, opinii de masă in 
sprijinul gospodăririi chibzuite n re
surselor materiale In întreaga econo
mie. , r

Directorul Urinei do fibre sinteticei 
Inși, tovarășul Ion Stalea, a formulat 

.In cuvintul său o serie de propuneri 
axate pe crearea unor condiții optime 
traducerii În viață a legii contracte
lor, pentru evitarea Imobilizării dt 
fonduri in materii prime, auxiliare, 
produse finito etc.

,4n plra-

dențlat preocuparea 
pentru folosirea tuturor rezervelor 
In scopul reducerii forței de muncă, 
al efectuării ujmw cheltuieli minima 
la 1 COT lei venituri. Vorbitoarea a 
propus, In Încheiere, introducerea u- 
nor. prevederi pe care, le consideră 
necesare , pentru Îmbunătățirea pro
iectului I>gli finanțelor Ia capito
lele privind finanțarea și creditarea 
investițiilor,, in scopul .asigurării u- 
nor condiții mni bune irenu-u desfă
șurarea activității întreprinderilor a- 
gricole de stat.

Tovarășul -Petru Seredluc, dlrecto- 
---- ,—------,-------- --- ------ - rul întreprinderii agricole do stat 
său că, la chemarea partidului, colec- Leordn, Județul Botoșani, a subliniat- 
tivul uzinei din care face parte s-a în cuvintul său Importanța deosebiiă

O

I

■ij

ii

n ikiîuăril nu se realizează încă In 
ritm și la nivelul tehnic cerut de 
dezvoltarea soclal-cconbmică a țării, 
ihr rezultatele în . acest domeniu nu 
rinl ta nivelul eforturilor ț! Investi
țiilor făcute. Vorbitorul a propus ca 
Instalațiile de tratare' o ăpb'or, că 
ți cele pentru epurarea apelor rezl- 

- duale, să fie considerate — pe bază ‘
a Brăilei, în vederea .protejării, te- de prevederi legale — drept Instalații- 

de producție, Integrate în procesul 
de producție generat. Institutele de 
cercetări, catedrele universitare vor 
brebul, după opinia sa, să extindă 
cercetarea, privind elaborarea șl apli
carea în producție a tehnologiilor in
tegrate, care evită sau reduc la mi
nim producția de deșeuri și poluahțl. 

Luind cuvintul, tovarășul Teodor 
Șutea, director generai al Combina
tului chimic Făgăraș, a subliniat că, 
răspunzlnd sarcinilor puse "d& Con-

renurilor ?i culturilor.
Lulnd cuvintul, tovarășul Tlbcrlu 

Green,-, director al Uzinei de mașini 
grele București, s-a referit pe larg 
Ia preocupările legate de preg&Ur^a. 
și . asigurarea cadrelor pentru nolle 
obiectiva.- Menționirid. că muncitorii 
de înalta calificare, care trebuie să 
albă temeinice, cunoștințe teoretice șl 
practice, vor fi recrutați din rindul 
absolvenților cu stițdll medii, vor
bitorul a propus înființarea unu! li
ceu' Industrial cu profil termoener- 
getlc, Alte .propuneri nu vizat per
fecționarea colaborării intre urine 

'care aparțin unor centrate diferite, 
mni ales. In direcția simplificării ac
tualelor "relații ce parcurg Încă..un- 
circuit lung ți complicat.’

Tovarășul Bujor Alinișxn, minis
trul minelor, petrolului și geologiei, 
reievlnd că România este o (ară care 
valorifică' o gamă largă de materii 
prime minerale șl cunoaște un ritm 
de dezvoltare a Industriei extractive 
de circa două ori mal mare decît 
mpdja obținută pe plan mondial, a 
evidențiat, totcxiată, necesitățile in 
creștere .alo economiei naționale, 
subliniind sarcinile importante cp re
vin In direcția Intensificării cerce
tărilor geologic© In zonele' cunoscu
te, ea și a prospecțiunilor geologice 
In zone noi. în momsitu! de față 
s-au creat condiții- favorabile solu
ționării acestor sarcini, datorită efec
telor - reorganizării industriei extrac
tive te- coordonarea unitară a acti
vității geologice, legarea1 geologiei dn sează economia, 
producție, scurtarea; .termenelor de Tovarășul 
cercetare. . I

mhlă", In care numărul de indica
tori să fie micșorat treptat de la 
tmltftțteo de bază către organele 
centrale, asigurindu-se, astfel, mal 
multă inițiativă • centralelor in adap
tarea planululj ta cerințele ■ benciî- 
ctarllor, etvltendu-se pierderile de 
Ump șl lntărindu;se rolul contrac
tului economic, ca Instrument de 
pianifictire. .Considerăm echitabil 
— a spus el — ca acele centrale- 
care- își depășesc planul de export 
și fac economii de valută la Impor
turi să De tratate în mod diferen
țiat fată do cele ce se limitează la 
realizarea sarcinilor. De asemenea, 
vorbitorul s-a >referit la problema 
asigurării forței de muncă necesare, 
generalizării schimbului II ți extin
derii schimbului III și a făcut o se
rie de propuneri privind școlarizarea, 

. construirea de I cămine pentru nc’fa- 
mlllșll, crcșe șl cămine pentru copil, 
precum ți îmbunătățirea transportu
lui In comun In raport cu desfășu
rarea activităteii In trei schimburi.

Tovarășul Consianlln ltlchlian, se
cretar ol Comitetului județean Ilfov 
ni P.C.R., a insistat asupra problemei 
folosirii judicioase, de-n lungul tutu
ror schimburilor, a pcrsonfilului teh
nic și ingineresc, propunlnd ca minis
terele, rceritralele, celelalte organa să 

< analizeze pe »flecare; întreprindere’ si
tuația- asistenței . tehnice po schim
buri, să la măsuri de redistribuire a 
personalului de. specialitate pe baza 
unor criterii unitare Iri funcție de 
specificul ramurii șl de regimul de 
lucru al întreprinderii. De asemenea, 
este necesar să ■ se definitiveze nor
mativele personalului de asistenta și 
să se stabilească măsuri nomrjioclte 
de aplicare a lor corectă șl la termen, 
în această privință, a spus vorbitorul, 
considerăm binevenite prevederile 
proiectului de lege referitor In dez-

„ voltaren cconomlco-soclală, plamfica-
gresul nl X-Iea.- specialiștii combina- av României, care obligă unitățile
tulul au, urmărit asimilarea de noi socialisto să asigure1 numărul șl

structura personalului pe-categorii in 
strinsă concordanta cu produeția. cu 
normele.de.muncă șl normativele dc 
personal. ' , .

Pfuzentlnd un amplu tablou al în
făptuirilor acestor ani pe meleagurile 
județului, tovarășul George Ho- 
moșlcan, prim-xccretar al Comitetu
lui județean Alba a! P.C.R., a înnlstat 
Îndeosebi aaupra noilor obiective in
dustriale care au intrat mal devreme 
in funcțlunp șl au atins Înainte de 
termen parametrii proiectați, permi
tted, pe această bază, obținerea unor 
Importante sporuri de produse pen
tru economia națională. El a scos in 
evidență preocupările actuale ale co
lectivelor de oameni al muncii — ro
mâni, maghiari; germani — îndrepta
te spre folosirea, cu un grad mal mare 
de eficiență a capapltățllor șl supra
fețelor de producție, asigurarea ca
drelor pont.ru generalizarea schimbu
lui ÎI și extinderea schimbului UI, in 
special in ,unjtațlle_ industriei con
structoare do mașini

tehnologii, fabricarea de produse noi, 
care,să înlocuiască importul, să ducă 
la creșterea eficienței economice, Ia 
realizare.1? ritmică a planului de ex
port în continuare au fost făcute 
o serie de propuneri'menite să con
tribuie la îmbunătățirea activității 
combinatului. Pe baza unor exemple 
concrete, a fost scoasă In evidență 
Importanța realizării Ia timp a in
vestițiilor șl consecințele economice 
negative, survenite din cauza unor 
greutăți In contractarea diverselor 
InstalațlL Vorbitorul a subliniat, de 
asemenea, necesitatea, reducerii per
sonalului administrativ. îmbunătățirii 
salarizam In Industria chimică, ac
celerării aplicării cercetărilor pri
vind dezvoltarea producției, pre
cum și asigurării’ unor relații direc
te intre cercetători, prolecianțl 
și benefldari în rezolvarea mai 
operativă a unor teme ce Ir.tere- “ . ‘

Tovarășul losif Nicolae, director 
general la Grupul da uzina pentru

angajat aă realizeze actualul plan cin- n raportului prezentat Conferinței 
cinul înainte do termen, obțlnin\l un Naționale a P.C.R, de către tovarășul
spor ,ta producția marfă de posta -t-li-0 Nlcotao Ceauțescu, realismul preve-
mllloane lei. Considerăm, a spus cl, derilor din acest document Istoric, 
că este necesar să se ta măsuri In Rezultatele unității noastre, de două 
continuare pentru Întărirea rolului ori’decorată cu '„Ordinul Muncii-
întreprinderii, ca unitate do bază s £^1 J,,„demons“îe“? P<»ibilltățll«

■ producției, ca .ea să fio degrevată de 
unele nctjvllățl, în accat sens, vorbi
torul a menționat că nld pină acum 
Centrala industrială de țevi și tre
filate din București, de caro aparține 

, Întreprinderea, nu a preluat o scrie 
de atribuții ce-l.rqvln conform nou
lui .cadru legislativ.

îmi revine deosebita cinste — a 
spus tovarășul Marin Harahancea, 
directorul Fabricii pentru elemente 
de . autbmatlzare-București, de a 
hi forma conferința că, dlnd viață 
sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia vizitelor dc lu
cru pe care le-a făcut în fabrica 
noastră, ne preocupăm in mod stă
ruitor de sjtorirea continuă a pro
duselor realizate pe briza proiecte
lor proprii, de asimilarea In fabri
cație. a unor stol tipuri de produse, 
precum șl de , modernizarea celor 
existența. Cpntlnuind pe nceastă li
nie, vom ajunge ca în 1073 produc
ția fabricii de elemante de automa
tizare să se constituia practic- numai 
din grupe de produse noi șl moder
nizate. Vorbitorul s-a referit, apoi, 
pe larg, la pregătirea forței de 
muncă, propunlntl ca Ministerul 
Muncii șl Ministerul Educației șl 
învățămlntulul să tmlnmfitațească 
actuala formă de organizare a prac
ticii In producție ; încă din primul 
an de studii, elevii' școlilor postli- 
cealc șl chiar studenții să fie re
partizați la practică In acele uni
tăți unde urmează să lucreze după 
absolvire. '» , „ - iun

în cuvintul, să’u, tovurâ^ul Andrei în <
Balini, președintele C.A.P. ( Săcele- Luuiiivitiur ®i ewnuiiuc! pirn noas- teîplur, ■ de
Brașov, n prezentai o serie de pro- tre. meritele deosebite ale secretam- dlri Cnpltalfi.

°rL5lc'c,ora^â cu ..Ordinul ’ Munci 1“ 

pe carele are ngrictoTurt detalii-- 
ne producții mal mari, mal ieftine’’ - 
a spus vorbitorul. Deși avem o cres
cătorie de porci In-sistem gospodă
resc, prin folosirea rațională a spa
țiilor construite, prin bună furajare șl 
prin încrucișări Intre 2 ș! 3 rase ob
ținem, anual, 17 purcel la o scroafă 
furajată,’ revenind, astfel, pe metrul 
pătrat din lngrășătoric 5 porci 11vrați. 
Prin lucrări de modernizare a proce
sului, de producție vom ridica, In 
continuare, nivelul realizărilor, vom 
înfăptui exemplar sarcinile ce ne re
vin din importantele documente ce 
vor-fi adoptate de Conferința Națio
nală a partidului.

I'«i justețea aprecierilor și preve
derilor cuprinse In raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceauțescu, 
la posibilitățile reale de înfăptuire 
mai devreme a cincinalului, ș-n refe
rit in cu'vlnlul-său șl tovarășul De- 
meter Iosif, președintele j cooperntl- 
vel agricole Nertu, comuna Teremiis.- 
More. județul Timiș. Faptul că încă 
In anul acesta am obținut o .produc-. 
U'e'de griii foorte apropiată de nive
lul prevăzut pentru 11773, că la ora 

rumb șl fioarea-sonrelul __ .
o recoltă mâl mare decil cea pliniri- feiax_ '"«îî, " ■' «i.'-J1?
nilor sporite ce revin agriculturii în ti ce șl a studenților cu întreprinde-
amil riHFW n e-kvahi vu^Xl * ««:.! -11»._______ _ ___o ______

w'.’uwjwa / U ,l!piyuUiG“i

țîe de griu foarte aproulnta de nive
lul prevăzut pentru 1573, că Ia orz 
acest nivel a . fost depășit, iar lit WH 

se anunță 
o recoltă mâi mn.re decil cea planljfi- 
cafâ, demonstrează realismul sarci-

anli următori — n spus vorbitorul.
Lulnd ciivjntîil, tovarășul Dumitru 

Collu, președintele* Comisiei perma
nente a M.A.N pentru agricultură șl 
sUvicultură, a rqllefnt caracterul pro
fund științific al politicii partidului 

estimarea posibili taților de dezvol
tare în viitor a economiei țării noâs-

punerl privind îmbunătățirea activi- Iui generai ai parUduIul. tovarășul 
tații din agricultură. Referindu-se la “ ...
preocupările cooperativei do produc1 ____ _ _____  _
țte dta Sficele, pentru creșterea pro- Evidențiind reoUzările importanta 
ducțlei de cartofi, vorbitorul a sub- ale agriculturii țării noasire șl 'posi-
ltalnt, totodată, necesitatea soluțlo- bllitflțlle dezvoltării el In perspec-
nării unor probleme care depășesc 
competențele, cooperatorilor. Astfel
— a spus tovarășul Balint — planta
rea la noi se face in Întregime me
canizat, dar lucrările de întreținere, 
recoltare, sortare și ambalare se 
execută încă greoi, cu un procent 
de mecanizare foarte redus. Este 
necesar ța intr-un timp cil mai tarii terenurilor agricole; Un aspect 
scurt: ®ă fie rezolvată problema do
tării . cu mașini șl piese de schimb 
în vederea mecanizării i lucs-ărilor de 
recoltare și sortare a cartofilor șl
0 altor plante cu procese da muncă cutarea de Instalații perfecționate, 

să se revadă toate tehnologiile de 
purificare șl prevenire a poluării

Nlcola.c Ceausescu, In elaborarea a- 
cesfel politici;

bilitflțlie dezvoltării el' in perspec
tivă', In cadrul căreia, plnă In anul ■ 
1090; preponderența trebuie să o de
țină sectorul■zootehnic, vbrbltontl a 
scos, totodată, In evidență unele lip
suri, subliniind necesitatea luării 
umw măsuri complexe pentru preve
nirea și înlăturarea poluării apelor, 
a atmosferei. pentru evitarea tnfe-c- ..... . • .. ~ ! 
negativ este acela că instalațiile de' 
purificare nu funcționează conform - 
cerințelor actunle. De aceea, se-re
comandă să se la măsuri pentru pro-

rile economice pentru realizarea unor 
prototipuri originale pe baza unor 
idei îndrăznețe" care să fie puse:. In 
dispoziția producției.

Din raportul prezentat Conferin
ței Naționale — a spus tovarășul Ni- 
colae Iosif, prim-secretar nl Comi
tetului de partid al sectorului 8

'■ . " 1: — reiese cu pregnanță 
faptul că o conducere științifică șl 
eficienta este condiționată de cunoaș
terea in profunzime a rcalltflțl- 
lor existente; precum și a ten
dințelor do dezvoltare In funcție 
de sarcinile proptise. Din păcate sjHtdflcesecțiunii noastre, ci șl in 
Insă,! In această privință continuă 
să existe o» serie! de deficiențe 
pentru că organele și organizațiile de 
partid,1 precum șl cadrele de condu
cere din Întreprinderi consumă ,prea 
mult timp pentru 'rezolvarea unor 
sarcini tehnlco-ndmintatrativo care, 
de fapt, Intră Iri competențe șl răs
punderea' unor compartimenta ale

6

Tf'3‘4

»

asemănătoare.
In ce privește problemele sistema

tizării teritoriului și ale mal bunel apelor, 
folosiri a fondului funciar- — mai 
ales in spiritul directivelor prezen- va obținute In ultimii ani de către

v

FurJnd bilanțul rezultatelor p>ozJtl-

punderea unor compartimente 
.unităților. . ■

O altă cauză care Impietează asu
pra cunoașterii perspectivei uni
tăților șl a pregătirii condițiilor 
dezvoltării lor, n spus vorbitorul, o 
constituie faptul că ministerele șl 
centralele economice efectuează Încă 
numeroase schimbări in planurile 
curente, ale unităților și chiar în 
profilul producției. Vreau să precl-

legătură cu Legea cu privire la dez
voltarea economlco-Mictolă planifica
ta a României, cu Legea finanțelor. 
Legea" Investițiilor,’ Legea nr. 12. Toa
te aceste propuneri vor tl transmi
se conferinței șl ne vom strădui să 
găsim rezolvările corespunril.oare.

Cred că exprim corect spiritul ,lu
crărilor din aceasta secțiune — a 
spus In Încheiere vorbitorul — a- 
tunci cind Îmi exprim convingerea că 
toți parliclpanțll, însuflețiți de rapor
tul prezentai de tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu, vor des
fășura o activitate plină de abnega
ție,?! devotament pentru a transpu
ne In viață holftririle Conferinței 
Naționale, programul măreț de dez
voltare a României socialiste.

lnajhte.de
larg.nl
pont.ru
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anormal ca o întreprindere să supor
te consecințele unor nellvrărl la ex
port, Impuse de anumite cauze obiec
tive. ■ Vorbitorul a propus ca In ase- > 
menea cazuri speciale organele cen-■ 
tenie să nu aplice prevederile legi
lor In mod automat, pentru a nu 
determina stări de demobilizară a 
colectivelor de muncă.

Vorbitorul a cerut, de nsemenea, că 
bs ta măsuri împotriva practicii de a 
Introduce in plan Investiții nepuse 
la punct. De asemenea., a propus «ă 
fie reanallzate dc către organele cen
trala cu cele locala duratele de exe
cuție planificate pentru fiecare o- 
blecllv In parte, precum șl normati
vele privind duratele'de' execuție, 
care In prezent sini .depășite.

Revenind asupra Imperfecțiunii u- 
nor Indicatori, tovarășul Vasllc Be- 
llziia, adjunct al ministrului Indus
triei chimico, u propus cn Indi
catorii ce slnt stabiliți de Con
siliul de Miniștri să fie axați cu 
deosebire po taturilo creșterii efi
cienței economice.

Tovarășul Ion Macin, directorul 
Fabricii de cabluri șl materiale clec- 
troizolante din București, a subliniat 

' ('„.H.” ,;' :'\l. ;■ | > . ‘t, fi , i <

Lucrările secțiunii pentru dezbate
rea proiectului Legii cu privire la 
dezvoltarea economico-sodală planifi
cată a României au fost condusa de 
tovarășul Stanca Mâncscu, membru 
al Comitetului Executiv, nl Prezidiu
lui Permanent, secretar nl C.C. nl 
P.C.R., președlntelo Consiliului Eco
nomic ; la lucrări au lunt parte peste 
330 delegați și invitați

DInd o înaltă apreciere raportului 
prezentat Conferinței Naționale do 
secretarul general al partidului, to
varășul Nlcolae Ceaușescu, partlcl- 
pnnțlf la dezbateri nu afirmat In una
nimitate adeziunea față de obiecti
vele fundamentale spre care urmează 
să tio îndreptate tortele partidului, 
nle întregii națiuni, pentru n Impri
ma un cura tot mnl dinamic dezvol
tării goclal-economlce a României. 
EI au subliniat că problemele stra
tegiei economleo-soctale prezentate 
Conferinței Naționale de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu au o importanță 
decisivă pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate — 
obiectiv fundamental nl politicii Par
tidului Comunist Român. înfăptuirea 
programului adoptat de conferință 
va determina un puternic uvlnt al 
tortelor de producție, ceea ce va a- 
sigura realizarea unei structuri op
time a economiei naționale, In deplin 
consens cu tendințele noi ale pro
gresului tehnlco-ștllnțlflc pe olan 
mondial, aptă să determine vnlorifi-’ 
carea superioară a resureelor natu
rale ale țării noastre, participarea 
eficientă a României la diviziunea 
internațională a munciL Totodată, 
vorbitorii au reliefat In cuvintul lor 
că măsurile cu privire In perfecțio
narea conducerii dezvoltării ccono- 
mlco-sodala planificata cuprinse in 
raport asigură o conducere uni
tară, armonioasă, caro îșl găsește 
expresia concretă în (^creșterea ro
lului planului național unic ; vor
bitorii au subliniat rolul planului na
țional unic în realizarea unei depli
ne convergente a tuturor energiilor 
creatoare ale poporului, In mobiliza
rea tuturor resurselor materiale șl u- 
mane ale sodelățU pentru făurirea 
societății socialisto „multilateral dez
voltate, in corelarea temeinică a ce
rințelor cu posibilitățiîc'.oconomiel.; .■ 

în acest context,'mal ffiiilțl partl-* 
cipanți ia discuții âu subliniat căi; 
proiectul de lege cu privire la; dez
voltarea economico-sodală planificată 
n României răspunde exemplar ten
dințelor șl cerințelor obiective ale 
dezvoltării economlco-soclnlo, Impul
sionează creșterea eficientei întregii 
activități economice.

Vorbitorii, mulțl dintre el specia
liști cu o vastă experiență In dome
niile caro au constituit obiectul dis
cuției, s-au referit la coordonatei» 
esențiale, cit șl la aspectele concreta 
ale organizării activității de plani-. 
Acare, la atribuțiile șl răspunderile 
întreprinderilor, centralelor, ministe
relor ele., la elaborarea șl executarea 
planurilor. El ou apreciat In unani
mitate că proiectul do lege cu pri
vire la dezvoltarea economleo-soctală 
planificată a României, prin conți
nutul său, prin obiectivele ce le fi
xează. prin principiile fundamentale 
cc Ie proclamă, va contribui la ridi
carea pe o treaptă mal înaltă’ a ac
tivității de prospectare șl plonlficare.

în cadrul lucrărilor secțiunii, vor
bitorii s-au referit șl la proiectele de 
rezoluții pregătite pentru a fi Supu-' 
ee Conferinței Naționale, formulînd 

. diferite observații, sugestii și pro- 
/puneri.

Cu o vio adeziune șl satlsfocțle, 
> nu primit participant!) propunerea 

făcută în cadrul secțiunii, ca In frun
tea Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economlco-SjMdalc a Românie! să fio 
ales secretarul general nl partidului, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu.

Mai mulțl dlntra pnrticlpanțU Ia 
dezbateri nu expus Interesante con
siderații teoretice asupra unor ele
mente caracteristice, definitorii, ale 
noii legi ce urmează să fie adoptate. 
Ca factor comun al acestor luări do 
cuvlnt so înscrie aprecierea că pro
iectul de lege supus discuției repre
zintă o sinteză generalizatoare a ex- 
pierlențel de un sfert de veac de Con
ducere planificată a economiei noas
tre naționale. Proiectul do lege se 
bazează po învățătura marxlsl-lenl- 
nislă cu privire la planificarea eco
nomiei socialiste, ta în considerare 
elementele no] șl experiența dobîn- 
dltă de alte țări în acest domeniu ti 
are marele . merit dc a corespunde 
pe deplin specificului țări! noastre, 
condițiilor reale existenta în econo
mia noastră națională, nivelului de 
dezvoltare a torțelor de producție șl 
relațiilor de producție. Fiind o lege- 
cadru. proiectul prezintă suficientă 
elasticitate pentru a nu încorseta Ini
țiativa, activitatea unităților caro 
au sarcini în domeniul ptanlflcărll. 

în Intervenția ra. tovarășul proit. 
unlv. Mlron Constanllneicu, pre
ședintele Academiei de Științe So
rtate șl Politice, s-n referit ta funda
mentarea teoretică a conceptului de 
fond național de dezvoltare economl- 
co-soctaiă. Vorbitorul a arătat că în 
condițiile revoluției științifice șl.teh
nice. sursele acumulării cunosc 
schimbări dc ordin calitativ, astăzi 
nemalpullndu-se afirma că plus-pro- 
dus";i oslo unica sursă a acumulării. 
Aceasta se formează. în principal, 
pe senmo plunprodusulul. dar ta creș
terea el contribuie. Intr-o anumită 
măsură, produsul necesar, precum șl 
fondul de înlocuire prin Intermediul 
fondului de nnwtlzaro. Revoluția 
științifică șl tehnică obligă econo
mia națională ta amortizări accele
rate. Aceste amortizări permit o re
înnoire mnl rapidă 0 fondurilor de 
producție șl dec] o înzestrare supe
rioară, mnl activă.

■

K-

■ Tovarășul prof. unlv. Roman Mol
dovan, președintele Camerei de Co
merț n Republldl Socialiste România, 
B-a oprit, pe larg, in cuvintul său, 
asupra acelor tartori care confirmă 
necesitatea, utilitatea șl oportunitatea 
perfecționării conducerii societății Ih 
stadiul actual do dezvoltare a econo
miei noastre; In cadrul acestora, vor
bitorul a acordat un loc Important 
organizării raționale a producției șl 
a muncii — confirmare pe care o gă
sim atlt In spiritul, cît și In litera 
proiectului de lege supus exami
nării. După ce a reliefat rolul pe 
care el II ore In conducerea vieții 
cconomlco-soctale planul național 
unic, tovarășul prof. unlv. dr. Vasile 
Rausscr. redactor șef al revistei „Pro
bleme economice", a făcut unele pro
puneri pentru îmbunătățirea unor 
secțiuni alo planului unic național, 
cum ar fi cele privitoare la planifi
carea financiară, a creditului. Do 
asemenea, a fost formulată suges’Ja 
dc a m du o mal maro extindere în 
proiectul de lege problemelor ce pri
vesc îndeplinirea planului, cit șl ce
lor cc reglementează etapele elabo
rării planurilor cincinale și anuale.

Mal mulțl vorbitori, Intre care to
varășul Vaslle Offirincl, directorul 
general al Centralei cărbunelui- Pe
troșani, tovarășul Ion Constantlneseu, 
directorul general al Centralei In-' 
dustrtale de automatizări din Bucu
rești, au apreciat că orientarea pre
văzută în proiectul do lege de a 
concentra la nivelul centralei indus
triale analiza, fundamentarea șl ela
borarea planurilor cincinale șl anu
ale va determina îmbunătățirea con
ducerii activității economice, mobi
lizarea rezervelor Interne, mal buna 
orientare și adaptare a planului ta 
cerințele vieții- în această ordina de 
Idei, s-a subliniat că este necesară 
nu numai exercitarea din plin de 
către centrală a competențelor cu 
care au fost învestite, d șl lărgirea 
acestora cu noi atribuții cum ar fl, 
bunăoară, aceea de n acorda, în In
teresul bunel desfășurări a produc
ției, derogări de ta actualele preve
deri privind vechimea In muncă.

Fondul Intervențiilor, tovarășilor, 
Nlcolae Pantea, prlm-vlcepreședlntei 
al ^Consiliului1 popular > județean Bi
hor, șl Ion NTeotaJipfim-vleepreședln-' 
te n! Consiliului popular județean 
Gorj. a vizat acele articole și para
grafe din proiectai legii care se refe
ră ta sporirea competențelor organe
lor locale ale puterii de stat. K au 
subliniat că delegarea atribuțiilor că
tre verigile do bază — consiliile popu
lara comunale, orășenești, munldpa- 
lo — necesită obligatoriu reașezarea 
cadrelor. In sensul deplasării lor do 
la centru] județean spre comune șl 
orașele mid de pe raza județelor. 
Do asemenea, a fost formulată pro
punerea ca to proiectul legii eă fie 
cuprinse prevederi care să ®e refere 
ta necesitatea efectuării unor studii 
sociologice la sate.

Tovarășul N. Panten s-a mai re
ferit to cuvintul său șl ta proble
mele îmbunătățirii aprovizionării cu 
materiale. în aceat sens, el a relevat 
că ■ pentru executarea unor lucrări 
prin contribuția bănească șl munca 
cetățenilor nu slnt prevăzute mate
rialele necesare. Or, eate absolut . 
necesar cn In planuri să ca Indudă 
și acest necesar. Cetățenii doresc 
să vadă că din sum_ele cu care con
tribuia voluntar se efectuează 0- 
blecUve de importanță deosebită 
pentru comuna, orașul ta care tră
iesc.

Unele probleme ale raporturilor or
ganelor locale cu organele economica 
centrale ta domeniul planificării au 
abordat tovarășii Radu Manolta, se
cretat al Comitetului județean do 
partid Bacău, șl Tratau Corduban, di
rectorul Direcției generale județene a 
agriculturii. Industriei alimentare șl 
apelor — Suceava, caro s-au referit 
la necesitatea ca proiectul do lege 
să precizeze mal ferm stabilirea unei 
temeinice colaborări între Comitetul 
de Stat al Planificări! șl organele 
locale do partid șl dc stat. In ceea 
co privește elaborarea planurilor ta 
profil teritorial, respectiv ta cerința 
ca, începind de anul viitor, planul 
producției agricole să fie defalcat do 
ministerul de resort doar plnă la ni
velul județului, urmlnd ca organele 
locale să-I detaileze apoi pe sectoare 
șl uni lăți productive, potrivit condl- 

r țlllor concrete.
Tovarășul R. Manolta b ndăugat 

In această problemă următoarele :
pionul cooperativelor agricole de
producție trebuie astfel elaborat tacit 
să creeze doar cadrul general de ac- , 
țluhe șl nicidecum să io tneoreetezo 
In nlșlc scheme rigide.

Pe deplin justificată s-a dovedit 
atenția acordată, ta cadrul lucrărilor 
rec țiu nil, perfecționării continue a 
metodologiei sistemului de Indicatori, 
normo șl normative care să asigure 
comensurarea mal exactă a procese
lor economice șl sociale, o riguroasă 
relație Intre partea din avuția na
țională Încredințată fiecărei unități 
economice șl rezultatele obținute. To
varășul Dumitra llreabăn, secretar al 
Comitetului județean do partid Boto
șani. s-n referit pe larg ta Imper
fecțiunile indicatorului „producție 
globală0, subliniind, cu ajutorul unor 
exemple revelatoare, că acesta dena
turează realitatea economică, creează 
o falră imagine asupra eforturilor 
unor colective. Vorbitorul a propus 
să se adopte Indicatori care' să albă 
ta bază producția exprimată in uni
tăți fizice, oprindu-se totodată pe 
larg și asupra unor aspecte privitoa
re 1a modul In care este înțeles spi
ritul unor IcgL El a apreciat că este

In continuare, la problema necorelă- 
rll prețurilor de deviz utilizate la 
întocmirea documentației de investi
ții șl prețurile curente do achiziție 
a materialelor $1 de plată a salariilor. 
Această anomalie permite ascunderea 
multor deficiențe Interne In activi
tatea organizațiilor de construcții, 
contribuie la slăbirea răspunderii 
personale, denaturează. In ultimă In
stanță, valoarea reală a Investițiilor.

In scopul întăririi disciplinei de 
plan, cit și pentru o valorificare in
tensă a rezervelor Interne din flecare 
unitate productivă, ce impună acti
vizarea puternică prin lege, la toata 
nivelurile — întreprindere, centrală— 
a plrghlllor do cointeresare. Acestei 
problema i-a consacrat o parte din 
cuvintul Bău tovarășul Miliai Mariî- 
nescu. odjunct nl ministrului Indus
triei construcțiilor de mașini. Cred 
că In aceste condiții — a precizat 
vorbitorul — elaborarea planurilor 
va cîștlga foarte mult In conținut, 
prevederile lor vor fi moi bine core
late cu nivelul capacităților, vor re
flecta mnl fidel condițiile tehnlco- 
matcrlale puse la dispoziție de so
cietatea noastră.

A doua problemă ia caro s-a refe
rit vorbitorul a vizat diferențierile 
ce trebuie Bă existe, obiectiv. Intre 
dezvoltările fiecărei ramuri șl sobra-

lungă
unlv. ______ _____ ..
„Editurii . Politice’, a

zel or do 
șui prof, 
directorul _ MM -lk_____ 
subliniat In cuvintul său Impor
tanța deosebită a creării Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economlo- 
Soctale, cn expresie înaltă n dezvol
tării democrației economico In țara 
noastră. Acest organism urmează să 
traseze jaloanele principale ale stra
tegiei noastre economice șl sociale, 
dt șl ritmurile dezvoltării In raport 
cu posibilitățile reale alo țării. Prin 
crearea Consiliului Suprem al Dez
voltării Economlco-Soclale, a subli
niat vorbitorul, nu numai că nu se vor 
știrbi atribuțiile șl competențele ce
lorlalte organe de planificare, ci. dim
potrivă, acestea Ișl vor putea des
fășura activitatea cu o profunzime șl 
eficiență mărite, pentru că In proce
sul complex de planificare fiecaro 
îți are locul Iul bine definit, eviUn- 
du-se suprapunerile.

Propunerea cu privire la crearea 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Ecor.omlco-Soctale — a spua vorbito
rul — reprezintă o Inițiativă a tovară
șului Nlcolae Ceaușescu, ce poartă pe
cetea spiritului creator șl a origina
lității salo do glndlrc; consider că

durată. 
Walter

întreprinse. încâ din faza do

baza unul plan națlonaL 
aceea, el a cerut să se

0 Planul național unic — pirghia mobilizatoare 
a tuturor energiilor creatoare ale poporului 

® Centrala industrială: centrul vital în analiza,
f bJ 1
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a relevat că, de cele mal multe ori, 
tocmai acest aspect Important este 
minimalizat. Vorbitorul a făcut pro
punerea să se stipuleze In unul din 
articolele proiectului leali obligati
vitatea ca, o dală cu definitivarea 
documentației noilor obiective, să se 
stabilească șl cadrele de bază cară 
să fie trimise într-o unitate rinii- 
larfi pentru a lucra o perioadă mal 
Îndelungata dcclt șase luni, cit du
rează, de regulă, în prezent ■ peri
oada de pregătire a noilor cadre. 
Astfel, In preluarea noului obiectiv 
ar exista un colectiv calificat, „ro- 
(dat* cu tehnologia pe caro urmează 
'să o folosească.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit ta unele neajunsuri cnris există 
în activitatea dc proiectare. El n 
subliniat că oslo necesar ca șeful 
de proiect caro conduce lucrările să 
urmărească șl B.ă răspundă de res
pectivii] obiectiv plnă ta atingerea 
parametrilor proiectați. Aceasta mă
sură se cerc completata, în sensul 
că tste necesar ca o dată cu elabo
rarea studiului tehnlco-economlc să 
fie numita și conducerea viitoarei 
unități Industriale care să răspundă 
alături de proiectant de realizarea 
lucrărilor. Astfel, nu vor mal exista 
divergențe ulterioare Intre- cel doi 
factori Importanți în realizarea unei 
invest,(țlL - •

în inchclțrrea' lucrărilor secțiunii, 
n luat cuvintul tovarășul Manea Ml- 
nescu. •

Raportul tovarășului Nlcotao
Ceaușescu prezentat înaltului forum 
al partidului, — a spus vorbitorul — 
problemele strategiei dezvoltării eco- 
nomlco-soctale. nle perfecționării 
conducerii societății, analiza șl con
cluziile asupra proceselor șl feno
menelor fundamentale din societa
tea noastră, orientările de bază cu 
privire ta evoluția In perspectivă a 
țării au întrunit adeziunea tuturor 
partlclpanțllor ta lucrflrllo din sec
țiunea .noastră,

în cadrul secțiunii nu fost apro
fundate problemele do bază ale per
fecționării conducerii științifice a 
vieții economico șl sodnle, s-a efec
tuat un larg schimb dc opinii, o 
confruntară frpcluoasă de Idei cu 
prlyjro jJ/ij .-dezvoltarea economlcp-, 
socială n tării. Dezbaterile au re- 
SMasufââK' 
dală planificată o Romănlel, prin 
conținutul său, prin obiectivele ce 
le fixează, prin principiile funda
mentale ce slnt proclamate, vn con
tribui ta așezarea po baze științi
fice a muncii de prospectare șl pla
nificare n activității economice. 

'Dezbaterile ou evidențiat, totodată, 
însemnătatea pe caro o are dezvol
tarea democrației economice, diver
sificarea formelor do participare a 
clasei muncitoare, n tuturor oameni
lor muncii, atlt ta nlvolul unităților 
economice, al întreprinderilor șl 
centralelor, cit șl In Întregul sistem 
al organelor șl Instituțiilor centrale, 
la conducerea sorictațll noastre so
cialiste. S-a relevat Importanța 
conducerii vieții economlco-soctale 
pe baza planului național unic, prin 
care se asigură coordonarea pro
cesului reproducției socialisto lăr
gite, creșterea susținută a tortelor 
de producție, dezvoltarea armonioa
să n tuturor sectoarelor vieții so
ciale. ,

în cadrul secțiunii — a apus vor
bitorul — s-a apreciat că orientarea 
prevăzută In proiectul de lege, de a 
concentra ta nivelul centralelor In
dustriale analiza, fundamentarea șl 
elaborarea planurilor cincinale șl a- 
nuale, va determina îmbunătățirea 
conducerii' activllățll economice, tar 
coordonarea planurilor de dezvoltare 
n ramurilor economici cu cele In 
profil teritorial, armonizarea aces
tora în, codrul planului național 
unic vor, asigura accelerarea creșterii 
economice echilibrate a tuturor zo
nelor șl localităților țării.

Secțiunea noastră a apreciat că 
înființarea Consiliului Suprem ol 
Dezvoltării Economico-Sociale, cure 
se înscrie în rindnl măsurilor multi
laterale inițiate de secretarul general 
al partidului pentru accelerarea dez- 
voltftrll' cconomlco-soctalc a patriei 
noastre, va marca o. clapă calitativ 
nouă In așezarea pe bazo științifica 
a activității de prognoză șl do pla
nificare, corespunzător cerințelor 
științei, conducerii societății eo- 
etalLsie.

Vorbitorul o subliniat, In continua
re, contribuțiile prețioase aduse In 
cadrul dezbaterilor ta fundamentarea 
teoretică a fondului național de 
dezvoltare eeonomlco-soclalâ, o sub
liniat necesitatea de a se perfec
ționa utilizarea .Instrumentului , pla
nificării pentru nccontuoreo- latu
rilor ■cnlltallvo ale activității econo
mice. Planul în flecare unitate 
trebuie să orienteze hotflrit tntreagn 
activitate economică soro factorii 
Intensivi al dezvoltării economice,^ 
ncordindu-sa toată atenția promo^' 
vărll progre.su 1 ul■ tehnic,- oxtlrfderil 
mecanizării șl automatlzărfi", asimi
lării dc noi produse șl tehnolovll 
de înalt randament/ ridicării callfl- 

'oV, raționalizării la maxl- 
consumurllor specifice do 
primo și materiale. Pe acest 

■ temei vom putea Înfăptui o econo
mie modernă, competitivă, cure să 
asigure întregii națiuni un nivel 
ridicat de trai și do civilizație.

în dezbateri s-a reliefat puternic 
munco rodnică și Jpllnă de răspun- 
dare desfășurată de comitetele ju
dețene. municipale, orășenești șl 
comunale do partid, de organele șl 
organizațiile de-partid, toți oamenii 
muncii din întreprinderi șl alto uni
tăți economice penLru înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor de plan șl a an
gajamentelor asumate, pentru mo
bilizarea tuturor resurselor mate
riale ,l umane In vederea realizării 
planului- cincinal înainte de termen.

în încheiere.; președintele secțiunii 
șl-a exprimat convingerea că toți 
comuniștii. întregul popor vor lupta 
cu toată torța lor creatoare pentru 
a urma îndemnul șl chemarea în
flăcărată n secretarului general al 
partidului de o Înălța România so- 
clallală pe culmi tot mal Innlto de 
civilizație șl progres.

trebui
planificare, pentru punerea in va
loare' a bogățiilor naturale din fie
care județ ; vorbitorul a precizat că, 
In prezent, dezvoltarea activității tu
ristice șl folosirea potențialului tu
ristic In țara noastră nu se realizea
ză încă pe 
Tocmai, do
menționeze in lege ca exploatarea 
turistică să 
program național do dezvoltare a ba
zei materiale a turismului. Astfel so 
va reuși conectarea in circuitul tu
ristic a unor zono din țară mai pu
țin cunoscute, cum este șl județul 
CovMM.

Vorbitorul n abordat apoi șl unelo 
aspecte legato do asigurarea cadre
lor calificate. în acest sens n propus 
sfi fle introdus In proiectul legii 
mențiunea că ministerele nu datoria 
să asigure cadrele necesare atlt nu
meric, dt șl in Ktnicluiă. Referin- 
du-so la regimul de transfer al ca
drelor, vorbitorul n spus că este util 
să fie studiată posibilitatea extinde
rii normelor ce stat aplicate In pre
zent medicilor, agronomilor, la toate 
categoriile do cadre cu pregătire su
perioară.

Problema valorificării resurselor 
naturale a fost reluată In dezbateri 
șl de tovarășul Nlcolae Mărculescn, 
Erou al Muncii Socialiste, maistru 
Ia Combinatul siderurgic Hunedoara. 
El a subliniat necesitățile utilizării 
minereului de fier indigen. în acest 
sens fi propus să se prevadă prin 
lege introducerea în circuitul econo
mic a acestor resurse de materii pri
me. Vorbitorul-a propus, do aseme
nea, să se prevadă asigurarea Intro
ducerii pe scară largă a oxigenului 
In elaborarea- proceselor tehnologi
ce dc fabricație n fontei : folosirea 
în plus a unul singur procent do 
oxigen în furnal va educe o econo
mie de cocs de 5—7 kg pe tona de 
faptă. i hiuini

Tovarășil Ferdlnnnd Națțy și Nlco-- 
las Mfirculescu au' subliniat că este 
ndceiaP cn/proiectul legii să conți-,- 
nă ' prevederi mai ferme în ce pri
vește protejarea mediului ambiant 
șl combaterea poluării, Un remediu 
In acest sens trebuie Bă fie inter
zicerea punerii în funcțiune a noilor 
Instalații' fără dotările necesare 
prevenirii poluării mediului am
biant

Tovarășul Cornel Cazan, Erou al 
Muncii Socialiste, directorul general 
al întreprinderii de construcții si
derurgice Galați, o subliniat impor
tanța îmbunătățirii planificării în 
activitatea de construcții. El s-a re
ferii în mod deosebit la necesitatea 
includerii' în proiectul legii a unor 
prevederi clare în ce privește răs
punderea tuturor factorilor care 
concură la renllzarea programului 
de Investiții. în acest fel se va pune 
capăt practicilor de a se masca de
ficiențele în organizarea fluxului de 
realizare a Investițiilor prin mobili
zarea ad-hoc a constructorului, ceea 
ce determină adeseori folosirea ne
raționalii a utilajelor șl forței de 
muncă, creșterea costului lucrărilor 
șl Intlrzlerea dării în funcțiune n 
obiectivelor. Vorbitorul a cerut tot
odată să ce revadă nelntlrziat ciclu
rile de execuție a lucrărilor dc In
vestiții, întruclt, în .cele 
cazuri, nu mal corespund 
de dotare tehnică șl 
organizatorică ciștignsă.

Vorbitorul s-a referit In 
la precizările care trebuie 
că’ legea în ce privește 
furnizorului general. El □ arătat că, 
dp regulă, după obținerea avizelor 
furnizorii de utilaje, de construcții 
metalice uită să-ș! respecte obliga
țiile. Pentru a întrona disciplina în 
respectarea angajamentelor contrac
tuale este necesar să dispară defini
tiv 
tni o evita acele situații de la în
ceput de an nou clnd trebuie reluata 
discuțiile pentru replanlflearea co- 
monzllor neonorata.

Anpecte ale-valorificării rezerve
lor interne au făcut obiceiul Inter
venției tovarășului Dobre Popescu, 
maistru la uzina „Progresul* din 
Brăila. El a Insistat în cuvintul său 
asupra necesității ca, încă de la e- 
lâborarea planului, să se urmărească 
îndeaproape ca Indicatorii ce se 
stabilesc să asigure utilizarea Inten
sivă a mașinilor, utilajelor și’ insta
lațiilor, a potențialului productiv al 
celor trei schimburi.

în aceeași ordine de Idei, tovară
șa' Paraschivn Doheaiiu, maistru țe
sător la întreprinderea textilă „Da
cia™ din Capitală, s-a referit la mal 
buna utilizare a forței de muncă. în 
acest sens, o arătat că datorită unor 
tarife orare de încadrare depășite, 
în unitățile Industriei ușoare conti
nuă să existe o fluctuație ridicata, 
In special, în rtndurilo bărbaților. 
l.lp:a unor meseriași de întreținere 
prejudiciază adesea buna utilizare a 
mașinilor și utilajelor. Vorbitoarea 
a formulat propuneri concrete de 
îmbunătățire' 0 unor articole din 
proiectul legii care privesc atribu
țiile întreprinderilor șl ceniralelor.

In calitate de conducător al unuia 
dintre cele mal tinere obiective in
dustriale alo țării, tovarășul Vn- 
slle Bucîuncanu. directorul Combi
natului de materiale de construcții 
Aleșd, □ ridicat o seamă de proble
me în legătură cu planificarea pre
gătirii șl specializării cadrelor. El

se realizeze pe baza unul

a

i

fundamentarea și elaborarea blănurilor 
cincinale

® Știința, aliatul principial al planificării in 
edificarea economiei socialiste
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,1 
că esto necesar să ®s treacă netatlr- 
zlat șl hoiărit la simplificarea siste
mului de indicatori. în legătură cu 
Indicatorul productivității muncii, el 
a propus ca ta I întreprinderile in al 
căror profil nu Intră fabricația de 
utilaje șl piese do schimb, acesta să 
fie diferențiat pentru sectoarele care 
creează mașini/ utilaje, ..In raport cu 
activitatea de bază.

După 00 a făcut o amplă de
monstrație asupra neajunsurilor Indi
catorului „producție globală*, tovară
șul Dumitru Niculcscu, Inspector ge
neral — ministru al Inspectoratului 
General dc Stat pentru Controlul Ca
ll lății Produselor, o adăugat câ tint 
șl alțl Indicatori care nu stimulează 
suficient acilvltntcn întreprinderilor. 
Este vorba dc planificare In tone. 
S-a exemplificat în acest sens ca
zul unor uzine care refuză să pri
mească comenzile ce nu se Impun n- 
tcnțlel. In primul rind. prin tonaj. 
Astfel, este barat drumul asimilării 
unor utilaje de’complexitate sporită, 
în continuare, vorbitorul s-o oprit n- 
supra unor probleme privitoare ta 
promovarea progresului tehnic. Vor
bitorul a precizat că proiectul de lege 
se dovedește încă deficitar sub rapor
tul stimulării creșterii călltățll pro
ducției, Întruclt nu conține nici un 
Ertlcol expres In acest itens. CeHnd 
s'i fie remediată această lacună, vor
bitorul a insistat aă se prevadă In 
lege o formulare ta legătură șl cu 
ptanlflcaroa calității ta sectorul de 
constnicțil-montaj, . verificarea func
ționării aparaturii de control Înainte 
de punerea ta funcțiune a unul r«ou 
obiectiv. Do asemenea, vorbitorul s 
susținut necesitatea introducerii in 
lege a unul capitol In legătură cu 
planificarea lucrărilor do reparații, 
da întreținem a hunei funcționări a 
utilajelor șl Instalațiilor.

Problema . slabllltătll clfrelof de 
plan a făcut, do-asemenea, obiectul 
(Intervențiilor a numeroși participant! 
ta dltcuUL Astfel, tovarășii Grigoro 
Slișu, prlm-secfetar al Comitetului 
municipal de partid Brăila. ®1 Remus 
Bucșa, prim-secretar cl ■Comitetului 
municipal de partid Cluj, ou subli
niat că prevederea cuprinsă ta ac
tualul proiect de lege cu privire In 
modificarea cifrelor do plan mi con
ține toate elementele dte natură Bă 
pună capăt practicii modificărilor 
frecvente, mereu repetata a cifrelor 
de plan. în acest sens, au fost înfăți
șate numeroase exemple din cele, 
două municipii, clnd planurile au 
fost modificate; fără temeiuri serioasa 
de cita 7—8 rau chiar 10 brl pe nn 
întruell cifrele de olon slnt dezbătu
te șl aprobate de adunările generale 
ale oamenilor muncii — fonii su
prem de conducere muncitorească ta 
întreprinderi și centrale — este fi
resc ca șl modificările ulterioare alo 
pkmulul să fie operate numai cu a- 
cordul acestui organ do ’ conducere 
colectivă

Tovarășul Bucșa Re nuia s-a referit

r

muri. De aceea, a propus ca în tex
tul legii ®ă se prevadă necesitatea 
determinării coeficienților de (Savana 
între ramurile șl subramurile indus
triei. . .

Problema cointeresării întreprinde
rilor șl centralelor in direcția valori-’ 
ficăril Intense a rezervelor interne 
s-a aflat șl In atenția tovarășului file 
Ctșu, prim-saeretar ai Comitetului 
județean do partid Prahova. El n 
subliniat că este absolut necesar să 
se facă uz de toate plrghlile economi
ce pentru n determina Intreprinderilo 
să solicite din proprie inițiativă su
plimentarea ptanulutL Da asemenea, 
proiectul legii trebuie eă prevadă 
clar și obligațiile ce revin unor or
gane economice contrate șl organe 
locale pe linia sprijinirii gospodă
riilor populației, nllt coopcrallvizato, 
cit șl nocooperallvlzatc. Vorbitorul a 
făcut. In continuare, numeroase pro
puneri concrete pentru Îmbunătăți
rea unor ârtlco’.o șl paragrafe ale 
proiectului legIL Astfel, In legătură 
cu planificarea Investițiilor necesa-b 
re dezvoltării șl modernizării pro
ducției. a propus să so prevadă în 
lega răspunderi ferme atlt pentru 
beneficiarii lucrărilor, cît șl pentru 
organele ce le avizează. Vorbitorul 
o propus, dc asemenea, să se men
ționeze In lego interdicția de n In
clude In-plan lucrări de Investiții 
ce nu nu fost aprobate de organele 
de avizare.

în legătură cu fondul național dc 
dezvoltare, vorbitorul a propus ca ta 
nlvolul unităților economice, cit șl 
ta nivelul unllățllor admlntatratlv- 
teritoriaie — comună, oraș, munici
piu, județ — amortizarea să fle.ull- 
llzată și pentru dezvoltarea bazei do 
materii primo Indigena

Privitor ,1a activitatea de progno- 
znra. vorbitorul a subliniat' că este 
necesar să se prevadă In lege că 
această activitate va cuprinde și 
măsuri de folosire rațională a tortei 
de muncă activă Vorbitorul e mai 
apreciat că este util ca Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Soclnl-Econo- 
mice să-șl găsească corespondență' șl 
la nivelul județelor. 0

Abordlnd pa larg problemele pro
movării rapldo a progresului tehnic, 
tovarășul Alihmll Florescu. ministrul 
Industriei chimice,'șl tovarășul Geto 
Kp.hu. directorul general al Instltu- ■ 
tului de cercetări șl proiectări na
vale din Galați, «-au oprit cu deo
sebire asupra acelor articole din pro
iectul do lege care se referă ta ela
borarea prognozelor po termen lung, 
expunlnd o seamă do aspsete In le
gătură cu modul In care urmează să 
fie .Jntoemlte stadiile de prognoză In 
cele două ramuri Importante ale eco
nomiei noastre naționale. Totodată, 
au tost formulate propuneri pentru 
îmbogățirea conținutului unor arti
cole ale proiectului legii care sa re
feră la rotația prognozâ-cercotaro 
prolectare ț . .

în sîrinsă legătură cu activitatea 
prospectivă, a elaborării progno-

I

'î • • fr'? 1!'r ?>p? 1'7 J >’’ r». y
pentru a asigura funcționarea opti
mă a acestui organism, atlt de Im
portant pentru dezvoltarea accelera
tă șl multidimensional a patriei 
noastre socialiste, In fruntea Iul tre
buie Sfi sa afle .acea persoană care 
Întruchipează cel mal bine virtuțile 
unul adevărat conducător: acesta 
este secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nlcolae Ceaușescu.

Referiadu-se la laborioasa muncă 
desfășurată de partid, In perioada 
care, a trecut de la Conferința Na
țională din 1937 șl Congresul al X-Iea 
pentru soluționarea problemelor com
plexe ale procesului revoluționar al 
construcției socialiste, pentru îmbu
nătățirea conducerii vieții sociale, 
tovarășul acad. Vaslle Mallnsclil, gu
vernatorul IMncil Naționale, a subli
niat că un merit ăl partidului constă 
atlt in preocuparea pentru perfecțio
narea continuă a vieții soclal-economl- 
ce, cil șl In alegerea celor mal potrivite 
momente ca aceste măsuri să fie a- 
pllcate, In concordanță cu cerințele 
obiective ale fiecărei etape. Astfel, 
Iii prezent, însăți viața arată că slnt 
pregătite toate condițiile soclnl-eco- 
nornlco pentru crearea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economlco-Socla- 
Ie ; vorbitorul a arătat că acest tor 
superior de conducere colectivă va 
cuprinde oamenii cel mal compotențl 
din toate păturile socialo ale țării 
eeea ce va permite partidului să be
neficieze din plin de Inestimabila 
experiență a poporuluL

în continuare,, vorbitorul s-a oprit 
asupra necesității perfecționării con
trolului, subliniind că trăsătura de
finitorie □ acestuia trebuie s-o con
stituie buna credință si competența.

Tovarășul Borbu Zaharescu, ■ pro
fesor la Academia „Ștefan Gheor
ghiu* pentru .pregătirea cadrelor do 
conducere n activității do partid, so
cial-politice. economice $1 admini
strației de stat, s-a referit La proble
mele planificării cercetării șlllnțl- 
tlc'c, sollcltind să ga introducă In tex
tul proiectului de lega o prevedere 
care să se refere exclusiv la cerce
tarea fundamentală. Vorbitorul a 
abordat, de asemenea, problema valo
rificării la maximum' a materiilor 
prime, preclzlnd că proiectul de lege 
ar trebui să conțină o referire ex
presă la valorificarea superioară a 
produselor agricole. Vorbitorul a 

este util ca In proiectul 
stabilească sarcini mal 

privind planificarea in 
în piua, se Impune pro- 
plnnl floarea agricolă tra

in vedere condițiile 
teren, că cifrele do plan

precizat că 
legii să ce 
amănunțite 
agricultură, 
cîzat că In 
bule avute 
concrete de
Vor tl stabilite In deplin acord cu 
conducerile acestor unități.

Referlndu-se la coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a ramurilor 
economice cu cele de dezvoltare In 
profil teritorial, tovarășul Ferdinand 
Nagy, prlm-sccrelar al comitetului 
Județean Covosna al P.C.R., a amin
tit, Intre altele, despre măsurile ce ar

j

l

mal multe 
cu gradul 
experiența 

continuare 
să le adu- 
obllgn title

I

.bariera" lui 31 decembrie, pen-

atomicii spre factorii 
dezvoltării economice,, 

vărli progresii 1 ui ■ tehnic/ egUtfdcrU 

lărll de noi produse Șl tehnologii 
<:
cârti cudreloV, raționalizării ta maxi
mum n <
materii primo șl

■ temei vom putea • Înfăptui o econo- 

asigure întregii națiuni 
ridfait de trai @1 do civl
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Centrala industrială de mașini grele Ceauțescu, delegația organizației ;]u- Fiți siguri, tovarăși, că luminoasele ' lalie Județe ale patriei, la ritmul pe 
București. doțene de partid Sațu-Mare Lțl-jln-- perspective . Înfățișate partidului și

în scopul înlăturării pe viilor*, a dcpllneșie mandatul do înaltă cinste ' ‘ ■• •• • •
nfiia ti s Tusm-lmr nft carfi A«am* avisfr din 5 x , 1 « . *... v "rS^pundcre care l-a. fast i I ncredln- 

țnt de comuniștii șl toți oamenii din 
județ, fără deosebire de naționali
tate.

doțone de partid Sațu-Mare Lșl-jln-
neajuiwurllor pe caro le-am avut din

■iJ: '’•<
-7.V’»

SlimaU Lovarfi^’,

Alaltăieri am avut fericita ocazie 
să ascultăm timp do aproape șase ore 
pe secretarul general nl partidului 
nostru, prezentlnd raportul Comite
tului Central, un document de mare 
importanță teoretică și practitta pen
tru întregul nostru partid șl toți ce
tățenii patriei noastre.

Ideile șl problemele de o eioritate 
rar IntllnitA vin să lămurească multe 
treburi și să jaloneze drumul pe un . 
șir de ani in ceea ce privește dez
voltarea politică, economică șl soclal- 
culturală a României socialLțte.

Modul cum conferința noastră a 
primit acesl raport șl ecourile ce 
s-au produs In afara acestei săli 
dovedesc cu pregnanță Încă o data 
dragostea șl Încrederea de care se 
bucură partidul .și conducerea lui In 
rindul maselor populare, dragosleo, 
stima și considerația de care se bucu
ră secretarul general al partidului, 
tovarășul Nlcolae Ceaușcscu.

Politica consecventă a partidului și 
stalului de industrializare, de dez
voltare a tuturor localităților .țării n 
transformat șl județul Oit într-o uni
tate adminlstratlv-economlcă. șl so- 
clal-culturală in care pulsează o viață 
nouă, dinamică, proprie societății 
noastre. 1

In patru ard șl jumătate s-au pui 
în funcțiune noi capacități de pro
ducție și obiective Industriale cum 
sini : Fabrica de , osii .șl boghiuri 
Italy. Uzina de prelucrare a alumi
niului și fabrica de produse cărbu- 
noasc Slatina, Fabrica de conserve 
Caracal, Fabrica dc zahăr șl taM- 
cărla minerală Corabia, ' fabrici
le de produse lactate'din Slatina și 
Caracal șl s-a extins capacitatea u- 
zinel de aluminiu do în W GOT tone 
in ltW7, la 133 000 tone aluminiu th 
IU72 etc. Pe această l>ază. ritmul 
anual de creștere n Industriei a fost1 
de 27 ia culă și «e va ajunge astfel 
ca, In anul 1G75, producția globală să i 
fie'de trei ori mni mare dedt cea = 
obținută In 1&T0. '

Aștâz", Județul Olt se integrează 
lot mai mult lri circuitul economic • 
al țării, fiind unicul producător de 
aluminiu, osii montate cu roți mono
bloc pentru căi ferate, unele sorti
mente de produse cărbunoase ș! 
minalo de aluminiu. în viitorul 
proplat, gama acestor produse 
va lărgi prin Introducerea In 
brlcațle, pentru prima dată in județ, 
n vagoanelor de marfă, table șl folii 
din' aluminiu, oței, boghiuri, țesături 
din bumbac, tricotaje șl olfelc.

Dezvoltarea Industrială a meleagu
rilor noastre se reflectă pregnant în 
viața oamenilor șl a locailtățllor de 
a'.d. în această "Perioadă, peste 25 GOT 
de cetățeni s-au calificat în meserii 
noi; nuii bine retribuite, fapt ce o 
contribuit din plin ia ridicarea ni
velului de trai al locuitorilor județu
lui. In ultimi! ani au fost date In 
folosință 7 400 apartamente, o poli
clinică șl un spital cu 7(M de paturi 
în orașul Slatina, s-au construit noi 
școli, s-a dezvoltat rețeaua comer
cială șl s-au extins rețelele de ali
mentare cu npâ in toate orașele. 
Peste trei luni va Intra tn funcțiu
ne un hotel turistic in orașul Sla
tina, iar la sHrșitul anului viitor se 
va termina casa de cultură.

Măsurile adoptate de conducerea 
partidului pentru dezvoltarea demo
crației tn viața dc partid și de stat, 
pentru îmbunătățirea actlvltațl! 
ideologice au exercitat .șl exercită o 
puternică inrlurlre asupra activită
ții comuniștilor din județul nost™, 
asupra sporirii spiritului lor de rfls- 
fnmdere și exigentă, a întăririi ro- 
ului conducător al organizațiilor de 

partid în toate sectoarelo dc activi
tate.

In cinstea Conferinței Naționale, 
planul producției globale pe primul 
semestru din acest an a fost .depășit 
cu 44 milioane iei, Iar plenul de lr.- 
vestițli cu 4S milioane leL

O atenție deosebită am acordot-o 
ți dezvollării bazei iehnico-male- 
riolc a agriculturii, lmbunălățlrll or
ganizării producției $1 reLribuirii 
muncii. Este suficient să arătăm că, 
prin grija partidului și a statului 
nostru șl cu aportul cooperativelor 
agricole de producție, la actualul 
sistem de irigații Stoeneștl—Vlșlnn 
se vor adăuga Încă două noi sisteme 
de . Irigații, Sadova—Corabia și terasa 
Corabia, astfel că suprafața irigată 
p® județ va crește de la GtCtffl hec
tare, cit este în prezent, la 103 005 ha 
in 1975.

Rezultatele bune obținute în agri
cultura județului nostru în anul 
trecut, dnd am aplicat ca sistem da 
organizare șl retribuire n muncii 
acordul global și perspectivele ce 
se întrevăd tn acest an demonstrea
ză preocuparea organelor și orga
nizațiilor de partid, a consiliilor dc 
conducere șl n membrilor coopera
tori pentru creșterea- producției ve
getale șl animale, pentru întărirea 
șl consolidarea acestor unități. Acest 
lucru este demonstrat șl de faptul 
că In acest an am încheiat campania 
de recoltare a griului cu o producție 
medio de pesta 3 4GB kg la hectar la 
I.A.S. șl peste 3 000 kg In C.A.P., 
depășind In acest fel cu 700 kg pla
nul producției medii pe județ. Men
ționăm că două cooperative agricole 
de producție — Slăvenl șl Stoeneștl 
— au obținut peste 5 000 kg griu la 
hectar, ■ că patru cooperative agricol® 
au obținut între 4 MO—0 00'0 kg, 15 
cooperative agricole Intre 4 COO—1 5G0 
kg. Iar 5-1 do unități se înscriu cu pro
ducții medii intre 3 GOT șl 4 0GB kg.

In domeniul dezvoltării economice, 
sociai-culluralc și edllltar-gospodă- 
rești a comunelor s-nu realiza! o se
rie de obiective menite să Îmbună
tățească condițiile de viață ale oa
menilor muncii dc la sate. Plnă in 
prezent s-au construit 131 d° bruiărli 
cu o capacitate anuală de peste

IGO GW de tone pline, care asigură 
aprovizionarea țăranilor cooperatori 
din tot județul. în acest fel, am re
zolvat o problemă economică șl so
cială de foarte mare importanță, In- 
trudl se realizează economii Însem
nate de! combustibil; forță de muncă 
și cereale.

Demn de remarcat este șl faptul 
că unele CJ1.P. au început sâ-ți facă 
rezerve de griu pentru anii agricoli 
mal slabi șl ne propunem ca oină în 
anul 1975 toate unitățile agricole să-șl 
creeze o rezervă de griu pentru un 
an de zile.

Pentru asigurarea materialelor de 
construcții necesare satelor au fost 
construite dc către cooperative și con
siliile populare comunale 18 fabrici 
moderne de cărămidă, cu o rapacitate 
Intre 3 șl 4 milioane bucăți fiecare, 
s-au construit ateliere de prefabricate 
din beton, s-au creat balastiere șl 
altele.

In ultimii 4 nnl, 17 090 de familii 
de la sate s-au mutat In case noi, 
care nu mal seamănă nici pe departe 
cu cele vechL S-au construit'234. săli 
do clasă, 11 cămine culturale, 5 dis
pensare umane și alte obiective sb- 
clal-culturalc.

De la înființarea Județului șl plnă 
In prezent s-nu modernizat paste 300 
de km drumuri ; o parte din aces
tea, In zonele preorășenești,, ceea ce 
îmbunătățește condițiile de transport 
ale muncitorilor din satele învecina
te la locurile de muncă. Menționăm 
cft majoritatea muncitorilor din in
dustrie șl construcții provin din me
diul sătesc. Aceasta măsură are nu 
numai o Importanță economică, ci șl 
sadal-polillcă. intruclt contribute In 
mod treptat la urbanizarea satului

Demn do relevat este faptul că 
s-nu executat lucrări de alimentare 
cu apă in 54 sate, din care 21 si
tuate In platforma Cotmenei, cunos
cută ca o zonă foarte vitregită dip 
acest punct de vedere.

Iji sfirșltul acestui an se va în
cheia acțiunea de electrificare a ra
telor. Iar In anul 1974 sc va termina 
șl construirea băilor populare in 
tonte comunele.

O atenție' deosebită am acordat 
modernizării și dezvoltării economi
co și soelal-cuiturale a celor 9 comu-

■ • ’
ne „centre polarlzatoare", viitoare 
orașe ale Județului, care, prin așe
zarea lor geografică, vor Influența 
In bine localitățile din Jur.

Sintetizând gind— —
tele celor 47 090 
luluror; oamenllc 
ceste meleaguri,

na! tovarășului Nlcolae Ceaiișescu,

idurlie șl sentimen- 
de comuniști și alo 

tuturor; oamenilor muncii de pe a- 
‘ ‘ J. doresc să exprim

conducerii de partid șl de stat, perso
nal tovarășului Nicolac Ceaușcscu, 
cele' mal sincere și calde mulțumiri, 
recunoștința noastră, n tuturora, pen
tru grija, atențțg, îndrumările per
manente in iot ceea ce s-a înfăptuit, 
In tot ceea ce s-a realizat, In jude
țul nosîru" șl In întreaga țară. >

După cum este cunoscut, o cerlhlă 
majoră exprimată In documentele 
conferinței noastre este de a asigu
ra Investițiilor o incită eficiență c- 
conomlcă. Aceasta cerință este cu 
aili mal importantă, pentru Județul 
nostru, care In actualul cincinal arc 
planificat să pună tn ‘funcțiune. în 
Industrie, fonduri fixe de circa 10 
miliarde lei. aceste nb! capacități ur- 
mltid să asigure pesta 00 In suta din 
producția globală industrială.

Realizarea acestei sarcini a ridi
cat In fața noastră probleme deose-
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bite la Fabrica de osii șl boghiuri de 
la Balș, la Fabrica "de produse căr- 
bunoa.se șl Uzina do prelucrare a n- 
lumlnlulul Slatina. La solicitarea 
noastră. In Slatina șl la Balș s-au. 
organizat ședințe ale colegiului Mi
nisterului Industriei Metalurgice* și 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, la care a participat se
cretariatul comitetului Județean de 
partid, cu care ocazie s-au găsii so
luții pentru ieșirea din situația In 
caro se aflau acesle unități.

Pentru organul nostru Județean de 
partid, ca șl pentru conducerea a- 
cestor ministere, fabrica de osii șl 
boghiuri, cit șl fabrica de produse 
cărbunoaso vor ridica șl In continua
re probleme, țlnind cont do faptul că 
In acest cincinal trebuie să Intre In 
funcțiune, la Balș. o oțelărle de 143 
mii tone oțel pe an ți o turnătorie 

piese turnate, 
că , In 

fabrici va 
cel al unîtățllor 
■J1 de vagoane Arad, 
să focă parte din

cauza lipsei nucleelor de sperialLșll 
Ia punerea in funcțiune a obiective
lor industriale șl atingerea parame- ■ 
teilor proiectați, propunem ca ta Fa
brica de osii șl boghiuri Balș/ Uzina 
do vagoane Caracal, Uzina ,de prelu
crare a aluminiului șl.Integrata de 
bumbac Slatina să fim ■ sprijiniți da 
către conducerea .ministerelor cu ca
dre de spedalLșU de înaltă calificare, 
care să fie detașați pc o perioadă mal 
lungă, pin* la formarea cadrelor pro
prii. încercările făcute de noi de a 

-aduce din marile centre Industriale 
specialiști pentru aceste, obiective 
n-au dat rezultate șl, de aceea, pro
punem să se acorde pentru perioada 
de detașare o indemnizație corespun
zătoare.

Comitetul județean de partid, una- 
llzind recent posibilitățile șl rezervele 
existente in întreprinderile indus
triale și unitățile agricole, se anga
jează să fie livrate peste plan In 1972 
3 GOT tone aluminiu primar, 2OT tone 
laminate de aluminiu, 500 bucăți bo
ghiuri, 100 tone utilaje pentru Indus
tria, alimentară, prin punerea In func
țiune cu 3 luni mai devreme a Uzi
nei de utilaj alimentar Sta tina. Vom 
da la fondul de stat peste plan 23 mii 
tone griu, 10 mii tona porumb, 40 mii 
tone sfeclă de zahăr și 5 mii tone

în încheiere, doresc să asigur con-
ceapă uscată.

r? 
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care II , impun dimensiunile noi ale 
___.  ___________ .„„j, ' programului constructiv al partldu- 
Națlonalft vor constitui un imbold Iul, conducătorul Încercat al întregii

națiuni pe drumul glorios al făuririi 
nobilelor sale aspirații de civilizația 
socialistă șl comunistă.

întregii țări la actuala Conferință

pentru sătmăreni do ti-șl potrivi 
cadența pașilor lntr-o perfectă ordi
ne revoluționară, alături de cele-
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de 45 nil! tone 
Avlnd in vedere 
nai profilul aceste! 
fi diferit de u 
aparțlnlnd Grupului de 
propunem ca ca tă
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ferința; pe dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe secretar general, că 
locuitorii Județului Olt, în frunte cu 
comuniștii, vor munci cu hotărire șl 
devotament șl vom supune acestui 
crez Întreaga noasiril putere de con
cepție șl muncă, fiind convinși că 
numai așa ne vom aduce șl noi con
tribuția la măreața operă de ridicare 
n țării noastre pe. culmile care ș.i lo 
merită această țară.

Propun ca Ministerul Agriculturii. 
C.S.P. șl Ministerul Energiei Electrice 
să studieze problema irigării zonei 
Oporelu—Balș, care, In mod frecvent, 
este bîntuită de secetă, deși Oltul 
trece, prin ^mijlocul eL Urmăresc a- 
ceaslă zonă de mal mulțl ani, șl știu 
că, de regulă, alei plouă in aprilie șl 
mal șl pitta toamna e numai secetă. 
Am inclus old Ministerul Energiei 
Electrice, pentru că in curind ur
mează să se dea In folosință un lac 
de acumulare din cadrul sistemului 
energetic de pe riul Olt.. Aceasta pro
blemă este vitală pentru multe, zeci 
de mil de oameni'din această parte a 
Județului șl sper că cerința noastră, 
cu unele eforturi, va fi rezolvată.

CUViNTMEA TOVARĂȘULUI

într-’un moment cind forța crea
toare a poporului român cunoasio 
cea mal strălucită împlinire n sa. 
conducerea superioară a partidului a 
luat inițiativa convocării actualei 
Conferințe Naționale, rare, prin bogă
ția și profunzimea problematicii su
pusă dezbaterilor, se înscrie între 
evenimentele de maximă însemnăta
te, menite să apeentuozo mai mult 
evoluția pozitivă a proceselor calita
tive. proprii vieții contemporane a 
societății noastre, grăbind urcușul ei 
ferin spre culmi superioare de civi
lizație și iritate.

it

Ra prezentat dc tovarășul
Nlcolae Ceauțescu. profund ancorat 
In . realitățile sociai-polltlce ale țârii 
noastre, pune încă o dată Intr-o pu
ternică lumină cupncilalea științifică, 
marxlst-leninlstă. n partidului nostru 
de a răspunde problemelor șl sarci
nilor pe caro le ridică exercitarea 
nobilei sale misiuni Istorice.

Grupul de delegați clin județul 
Salu-Mare, profund mișcat, de Înțe
lepciunea Ideilor, tezelor șl sarcinilor 
propuse conferinței spre ’dezbatere, 
exprimă din toată inima aprobarea 
entuziastă pe care organizația de 
partid județeană $1 toți oamenii mun
cii. de pe meleagurile sătmărene — 
români,: maghiari, germani și
de alto naționalități — o dau 
politicii marxlst-lenlnlste a pnr- 
tlduliii, activității neobosite a 
Comitetului Central. In frun
te cu tovarășul Nlcolao Ccaușescu, 
precum șl programului minunat In 
jurul căruia se vor uni In editor, cu 
mâi multă hotărire, energiile și con
știința întregii noastre națiuni.

întimplnarea acestui eveniment po
litic extrem do Important ne-a prile
juit o amplă trecere In revistă a ac
tivității desfășurate in județ pe celo 
mal diferite planuri ale vieții sociale.

Sintem In măsură să raportăm 
conferinței, dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nlcolae 
Ceaușescu, că In județul Satu-Mnre. 
prin munca stăruitoare a organelor 
șl organizațiilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, directivele, hotărl- 

" rile ș! Indicațiile date de partid șl gu
vern se înfăptuiesc cu deplin succes.

Industria — care cunoaște an do an 
un ritm susținut ‘ al creșterii pro
ducției — a depășit cu 3.4 la sută 
sarcinile încredințate pe primul se
mestru nl acestui an, dlnd o produc- 
(le-mnrfă suplimentară de aproape 
IOT milioane lei. Preocuparea pentru 
sporirea calității șl competitivității 
produselor se exprimă grăitor In 
ponderea do aproape 25 la sulă a 
produselor valorificate pe piețele 
externe, in totalul pțodudlel-nMrfă 
a județului. Ritmul de cresțcre a 
beneficiilor este cu peste 5 in sută 
mai mare dorit cel nl producției 
globale. Iar nroducllvltnten muncii. 
In- semestrul- recent înche’nt. s-a 
realizat cu o depășire de 5G9 lei pc 
salariat.

Organizația de partid a Județului 
Satu-Mare a analizat cu toată răs
punderea posibilitățile de care dis
punem pentru a subscrie fără re
zerve la inițiativa de larg ecou pa-
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triotlc, de realizare n cincinalului In 
patru ani șl jumătate.

Raportăm conferinței că, datorita ■, 
celor 2SJ0 milioane Iei depășiri hire- ' 
glstrate anul trecut și in primul se- 
mfălru "al'acestui an, județul nostru ■ 
a clștlgnt un avans de 43 de zlia 
față de prevederile Inițiale ale cin
cinalului. Sintem ferm hotăriți sâ 
sporim zilnic valorile materiale 
realizate suplimentar pentru ca șl in 
Județul nostru sarcinile] perioadei 
197.1—1975 șă fie îndeplinite cu 0 
luni mul devreme. Prin aceasta, menildr 
coniribuțla noastră ta înfăptuirea 
angajamentelor întregii țări se va ri
dica Lii circa 3 miliarde lei.

Raportul i tovarășului Nlcolae 
Ccaușescu, "punind In lumină cerin
țele no! rare Jalonează pentru vii
tor continua perfecționare a condu
cerii economiei, arată, pe bună 
dreptate, ; necesitatea ca — paralel 
cu creșterea rolului planului unic 
național — să se continue cu toată 
fermitatea măsurile de lărgire a de
mocrației 
precum șl de creștere a eficacități 
structurii organizatorice 
miel. ’

într-adevăr, experiența ultimilor 
ani demonstrează convingător utili
tatea centralelor Industriale. Acor- 
dîndu-Ie in continuare ajutor pen
tru a Intra ii efectiv In depli
nătatea atribuțiilor și competen
țelor stabilite prin lege, este deose
bit de important să se traducă In 
viață cit mai urgent Ideea valoroa
să cuprinsă în raport, de a realiza noi 
pași hotăriți pe drumul lichidării 
verigilor intermediare, Inutile, a 
simplificării raporturilor dintre în
treprinderi, centrale și ministere, 
pentru ca centralele să devină cu 
adevărat verigi de bmzâ In condu
cerea șl organizarea activltațll eco
nomice șl de cercetare. Am convin
gerea, tolodatâ. că In acest fel va 
crește mai imuit numărul spednllș- 
tllor care vor lucra In, centrale șl 
mal ales Iri întreprinderi, in locu
rile unde se hotărăște soarta înde
plinirii exemplare a sarcinilor de 
producție-

Agricultura județului a obținut, de 
asemenea, importante rezultate tn pe
rioada aplicării măsurilor privind 
îmbunătățirea organizării, condu- 

anul trecut, față de 1937, producția 
globală a crescut cu 39 ta sută, iar 
contribuția județului la constituirea 
fondului centralizai 2_. 2 : '
ori mni mare , ta griu șl de trei ori 
șl. jumâiaie; tai porumb. în acest an , 
obținem o producție bună de griu șl 
avem perspectiva unor rezultate co
respunzătoare I de depășire a pla
nului șl la celelalte culturi, ceea 
ce. Intre altele, nșn cum se ara
tă in raport. atestă eficiența im- > 
portantului- program, național de 
îmbunătățiri ■ funciare.. In baza că
ruia și tn județul nostru se reali
zează cu succes lucrări valorlnd 
circa un miliard de leL Practic, la 
unii indicatori al agriculturii -- cum 
sint producțiile medii in hectar la 
cultura griului, a unor plante teh
nice șl legumicole — noi realizăm 
do pe acum nivelurile prevăzuta pen
tru anul 1975.

Rezultatele noastre economice se 
sprijină temeinic pe ajutorul multi
lateral al partidului șl guvernului, 
acordat an de an dezvoltării econo
miei, Îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale celor ca muncesc. Pentru 
tonte acestea, organizația Județeană 
de partid adresează cele mai calde 
mulțumiri Comitetului Centra! șl 
guvernului. tovarășului Nieolae 
Ceausescu personal, care. In timpul 
scurt ce a trecut de Ia constituirea 
Județului, s-n aflat In mijlocul nostru 
de mal multe ori. Inclusiv in clipele 
de grea încercare ale anului 1070. 
dlncTu-ne indicații deosebit de pre
țioase șl ajute- nemijlocit, pentru ca 
Județul să beneficieze lot mal mult- 
de pe urma dezvoltării înfloritoare b 
patriei noastre socialiste. '

Așa cum ne-a arătat șl de aceas
tă dată secretarul general ni parti
dului, analiza critici, exigentă a £e-
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economice muncitorești, 
a’ eficacității 

a econo-

dopll-

__ __ _ __ _____
cerii șl cointeresării In muncă. In 
U11UI l.'JUtJț, MV H.V I , - 1. , I. I
globală a crescut cu 30 la sută, iar 

fondului centralizat este de/ două

de
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rlzează astăzi viața tuturor locali- hltecțil Și tehnldenll vin rar In co- 
’ ■ - 'uw.- mună pentru a ne ajuta. De ase

menea, guma proiectelor tip șl re- 
foloslbile este foarte redusă, iar cele 
existente nu corespund nevoilor și 
posibilităților locale.. , ,

Propun ca în. următorii ani, pe 
lingă fiecare consiliu popular comu
nal să existe un tehnician sau con
ducător arhitect, ceca co va da posi
bilitatea ca această activitate să 
poată fi desfășurată In mod compe
tent Consider că ar fl necesar ca 
din partea Comisiei centrale de sta- 
temailzare și a Uniunii arhitecțllo- 
să primim mal des îndrumări de 
specialitate șl soluții de sistemati
zare cu aplicabilitate In mediul 
rural Do asemenea, se Impune ea 
cercetătorii In domeniul arhitecturii 
șl sistematizării să acorde o atenția 
sporită temelor legate do sistemati
zarea rurală.

Totodată este necesar să fim spri
jiniți In mai mare măsură cu unele 
materiale do construcții de care de
pinde realizarea obiectivelor sociale, 
culturale și edilitar-gospodăreștl din 
fondurile ce se constituie la nivelul 
comunei, lntrudt pină in prezent am 
întlmplnat mari dificultăți din n- 
cest. punct do vedere, râmlnlnd ne
cheltuite, de pe un an pc altul, fon
duri importante.

Sint de părere că Învățăminte! 
nostru de cultură generală ar trebui 
să prevadă' un număr de ore tn ca
drul cărora să se predea unele noțiuni 
elementare privind sistematizarea i 
aceasta ar contribui Ia Întărirea disci
plinei cetățenești și Ia mai buna în
țelegere a importanței măsurilor ce 
se întreprind In domeniul sistemati
zării. Tn stirșit, deoarece reglemeniă-
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nomenelor, a realității, ne’ ajută să 
vedem mni clar unde se cer con
centrate In viilor forțele principale, 
pentru <ă-..lichida lipsurile și a de
termina sporirea 'considerabilă, n 
efljâanjtdif ansamblului activității 
noastre economice., . M

liste meritul- Comitetului ..Central," 
Snai al tovarășului Nlcolae. 

/eseu, faptul că Iu ultimii ani 
s-a promovat cu toată hotârirea spi
ritul de răspundere al- organelor șl 
organizațiilor de partid șl al oa
menilor muncii perilru -felul ini 
care se soluționează sarcinile con
strucției socialiste, asii-rf.-yrrgg,--. Ind
poporui să 'He1 cu adevărat "părtaș 
nu numai la producerea bunurilor 
materiale 5! spirituale, ci și la 
conducerea, efectivă a societății. Tot
odată, dăm o înaltă apreciere efor
tului de a se Instaura în toate sec
toarele un climat întemeiat pe res
pectarea principiilor eticii șl echi
tății socialisto și comuniste, pentru 
promovarea fermă a spiritului legii 
șl ordinii sociale socialista.

Raportul tovarășului Nlcolae 
Cenușescu prefigurează larg per
spectiva evoluției țării, oferindu-ne 
o previziune științifică insutlețltba- 
re despre culmile înalte de pro
gres pe care România soclalrită le 
va atinge In următorii 15—20 de ani. 
Aceasta ne face să fim pătrunși de 
cea mni profundă satisfacție, dar șl 
de o înaltă responsabilitate comu
nistă. Am deplina convingere că in 
Jurul acestui grandios program vor 
continua să ne unească, tn rinduri 
tot mol omogene, oamenii muncii 
români, maghiari, germani si de 
alte națiosudltfițl. întregul nostru 
popor, pentru care — așa cum bine 
precizează tovarășul Ceaușescu — 
slujirea cu devotament a cauzei 
prosperității patriei socialista comu
ne a devenit cea mal nobilă în
datorire.

Stimați tovarăși,

Intr-o expunere de înaltă ținută 
științifică, raportul prezentat con
ferinței a Înfățișat dimensiunile can
titative șl mai ales calitative, fără 
firecedent, pc care le înregistrează 
n prezent relațiile noastre cu alte 

state, cu partide, organizații șl miș
cări progresiste caro activează in 
cele mal diferite regiuni nle globu
lui pâmlntcsc. .

In elaborarea politicii sale Inter
naționale. Partidul Comunist Român 
pornește consecvent de Ia analiza 
marxist-lenlnlstă a realităților din 
Iurhea .contemporană, privită ca un 
proces care înregistrează neconteni
ta mutații. O astfel de analiză dez
văluie limpede evoluția pozitivă a 
raportului de forțe pe pion mondial 
in favoarea partizanilor păcii șl 
progresului social, limitarea spațiu-' 
iul de acțiune al Imperialismului, 
colonialismului șl neocolonlallsmulul. ■ 
afirmarea tot mal puternică a vo
inței popoarelor de a trăi In cpndl- 
ții de pace,, de a-șl ,hotărî de sine 
stătător destinele lor. fără amestec 
sau presiuni din afară.
a Apreciem in mod deosebit conclu
ziile ce se desprind din raport cu 
privire la rolul statelor In epoca 
contemporană, la utilitatea metodei 
tratativelor și contactelor, la respin
gerea forței și amenințări' cu folo
sirea el Ip relațiile interstatale. Are 
o uriașă valoare teoretică ș! practi
că modul In care tovarășul Nlcolae 
Criaușeseu relevă necesitatea de a sa 
înlocui definitiv politica imperia
listă de forță, presiuni .șl amestec 
In treburile altor țări, prin promo
varea largă a contactelor bl șl mul
tilaterale șl soluționarea tuturor pro
blemelor pe calea discuțiilor, a ne
gocierilor sincere dintre factorii de 
răspundere ai statelor, singura cale 
care poate favoriza real dezvoltarea 
relațiilor intre țări fl popoare pe 
planuri multiple, respectarea princi
piilor unanim recunoscute ale drep
tului Internațional.

Aprobînd din toată inima activi
tatea desfășurată pe plan Intern șl 
extern de Comitetul nostru Central, 
personal da tovarășul Nlcolae

tățUor rurale, ca urmare a Înfăptuirii 
politicii Înțelepte a partidului șl sta- 
tuiui nostru., Paralel cu preocuparea 
pentru dezvoltarea economică a co
munei, In specia! a cooperativei a- 
grlcole de producție, o atenție deo
sebită a fost acordată de consiliul 
popular aplicării hoțărlrilor Con
ferinței Naționale a partidului din 
1W7 privind sistematizarea localită
ților rurale.

In anul 1ITT0 o fost elaborată schi
ța do sistematizare a comunal 
noastre, care dă soluții corespunză
toare problemelor legate de dezvolta
rea el în perspectivă, asigurarea unei 
densități corespunzătoare, stabilește 
amplasamentele raționale pentru o- 
bleclivele economice șl godnl-cultu- 
rale, delimitează vatra de sat, con
turează centrul civic, precum și mo
dul In care trebuie să se realizeze 
unele lucrări edilitare Cu ajutorul 
muncii patriotice a cetățenilor, al con
tribuției In bani șl tn muncă s-nu 
construit 4 școli, s-a electrificat în
treaga comună, iar vatra salului a 
fost reslrirwă șl bornată.

Cu deosebit interes am luat cu
noștință de proiectul Directivelor cu 
privire ia sistematizarea teritoriului 
șl dezvoltarea econom lco-socială, 
care înfățișează grăitor însemnătatea 
contribuției pe care poate șl trebuie 
a-o aducă, In etapa actuală, sistema
tizarea, ia dezvoltarea economică șl 
socială a tuturor localităților țării șl 
ce ^trebuie să facem pentru a în
lătura neajunsurile ce «-nu mani
festat in aceasta direcție. Vom acor
da o atenție sporită folosirii terenu
rilor de construcții, creșterii densi
tății in vetrele de ®at, realizării unor —-----  -
obiective productive locale cu post- rile legale in vigoare nu mal cores-
bilitațl proprii, folosirii unor mate
riale locale de construcție, antrenării 
cetățenilor la materializarea unor 
obiective prevăzute In schițele șl 
detaliile de sistematizare.

Cred Insă că slntem îndreptățiți să 
aducem ffiUd unor organe Județene 
și centrale, în sensul că in lnsufici- 

r........ ....... . .......................... ............ ..  _ entâ măsură primim din partea lor
dallsmulul, dinamismul ce coracle- asistență tehnică de specialitate ; ar-

Am ascultat cu profund interes ra
portul prezentat Conferinței Naționale 
de către tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
— document db înaltă valoare tebra- 
tlcă și politică — care abordează In
tr-o viziune de largă perspectivă pro
blemele dezvoltării economi co-so- 
clale a României sorinllste. Prevede
rile acestui document Ilustrează gră
itor eforturile neobosite" alo parti
dului, nle Iubitului nostru secretar 
general, care caută șl găsesc cele 
mal bune soluții pentru înflorirea 
țării, pentru ridicarea continuă n 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. Iml exprim deplinul acord cu 
Ideile expuse Ih raport,- cu ansam
blul dc măsuri propuse șl voi con
tribui din toate puterile la reallza- 
ren lor.

în cele ce urmează, aș dori să ridic 
In fața conferinței citeva probleme 
legate de sistematizarea comunei 
noastre șl să fnc cltova propuneri in 
această privință.

Și comuna Stâucenl a cunoscut din 
plin transformările înnoitoare ole go-

pund (mă refer la Decretele 144/1IS3 
și 345/1CS3) propun elaborarea unei 
legi care sfi reglementeze In mod uni
tar elementele de sistematizare șl 
disciplină In construcții.

Asigur Conferința Națională că voi 
milita neobosit pentru cn holărîrlle 
ce le vom adopta să fie Întocmai În
făptuite In cadrul comunal in care 
lucrez.

|
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ALEXANDRU SENCOVICS
Acuma cîtcva cuvinte despre trecut 

șl prezent. De-a lungul secoielor 
strămoșii noștri au fost supuși celei 
mni crunte exploatări, asupriți, trași 
In țeapă, puși in Jug, nu fost chlnulți 
șl uciși In fel și chip. De nenumărate 
ori s-au răsculat spre n-și cuceri 
dreptul la viață, dar nu au reușit să 
obțină de-dt cel mult rezultate par
țiale. Singură generația noastră a 
avut fericirea ca, sub conducerea 
partidului nosfru; înarmat cu stra
tegia șl iacilor revoluționară tnnr- 
xlst-lenlnLstă, să obțină victoria de
cisivă, să lichideze orice exploatare 
șl asuprire." Și lata astăzi dezbatem 
căile de a grăbi progresul țării, vor
bim despre visurile noastre, In mare 
măsură de pe acum realizate, de con
struire a socialismului.

E adevărat, noi, vechil mllltanțl 
de partid, am trecut demult pragul 
maturității. Peste clievn zile șl eu 
intru In deceniul al 8-!ea de. viață. 
Iar In fruntea noastră so află, cu 
părul care a începui să fio puțin ar
gintat, dar totuși tlnăr prin Inlmo Iul 
plină cri energie șl elan, acel om — 
singe din slngele clasei muncitoare, 
al poporului nostru — trecut prin 
o titra încercări grele șl lupte aprige, 
militantul comunist eroic care a do
vedit că voința și Idealul său sint 
mal puternice deiit schingiuirile si
guranței. Acest om. a cănii energie, 
competență șl Îndrăzneală creatoare 
e admirată In (ară șl peste hotare 
— omul acesta la care va glndlțl dv., 
omul acesta. In fruntea partidului, ne 
Insuflă tuturor energie și elan atot
biruitor.

Datdria generației noastre este ea, 
alături de tinerele generații, sa fn- 

rnunca și experiența noastră un 
zid de oțel In jurul conducerii parti
dului, să , depunem toate eforturile 
pentru ca mandatul ce l-a fost dat 
acesteia de forul suprem — de Con
gresul al X-lea. de. Conferința Na
țională, să fie îndeplinit In mod e- 
xcmplar.

Acum c’leva cuvinte despre unele 
probleme economice. Este vorba de 
progresul rapid al Industriei ușoare. 
Astăzi exportul pe care 11 realizează 
industria ușoară este mal mare de- 
clt producția globală a Ministerului 
Industriei Ușoare, cind am fost nu
mit ministru. Progrese mari fac și 
alte ramuri industriale. Astfel, este 
o întreprindere tn București care tn 
1975 va fabrica 5 agregate. Unul din
tre aceste agregate va produce atita 
energie cit a produs România tn ■ 
anul 1938. Iată rezultatele muncii și 
luptei noastre.

Desigur, nu avem numai succese, 
întllnlm facă destule aspecte nega
tive care trebuie " criticate. Iată, 
UZUC Ploiești a încheiat con
tracte dc 27 CCO tone cu di
feriți beneficiari. Ministerul Cons
trucțiilor de Mașini n-a realizat 
in cincinalul trecut vreo 15 090 de 
contracte. La utilaje lansează in plan 
25 090 dc tone, dar la mijlocul anului 
constata că nu va putea produce de- 
dt 23 599. Poftim organizare I

Șl acum un exemplu de birocra
tism. Uzina „Vulcan* trimite 50 de 
tone dc produse pentru cauciucare, 
In loc de 150 de tone. Pe urmă cere 
cn fabrica „Anlteoroslv* să facă 300 
tone lucrări de cauciucare. Așadar, In 
loc de 59—390. Răspunsul este : „Am 
fl In stare să fneem pentru dumnea
voastră 300 de tone, dnr nu avem 
autoclave. Am comandat Încă In 1971 
la ministerul dumneavoastră, dar nu

Dragi tovarăși,
Eu așa am noroc. La sflrșit primesc 

cuvlntul. Eram gata sâ renunț, dum
neavoastră sîhteți obosiți. Voi căuta 
&ă fiu cit mai scurt.

Am ascultat un raport admirabil, 
care iaxpune in mod estrăludt rezîjl- 
tatale muncii șl luptai pline de ab
negație» a întregului popor, condus 
cu înțelepciune de partidul nostru, 
In frunte cu tovarășul Nlcolae 
Ccaușescu. ’

întregul nostru popor Iș! însușeș
te Ideile, prevederile raportului. Șl 
peste hotare, oamenii dornici do pro
gres; cel ce ne sînt frați vor fi 
bucuroși, dar chiar șl cel ce nu ne biqkui uu uuciuu »«-
slnț prieteni nu vor puica contesta gem din conș'.'lnța revoluționară, din
rezultatele obținute de țara noastră.

In ceea ce mă privește, voi face tot 
ce este posibil ca activist de partid, 
ca deputat, pentru n-m! însuși pe 
deplin marea bogăție a ideilor con
ținute In raport, pentru a face ca 
ele sâ fie înțelese și însușite de cele 
mal largi mase. Vom munci cu toată 
energia, vom depune toate eforturile 
spre ■ realiza sarcinile stabilite; A- 
ceosta va contribui la dezvoltarea 
patriei, ta creșterea nivelului de traL 
Sigur, cu toții am dori ca acesta 
să fie cit mai mare. Numai că e o 
vorbă din popor : „Să te întinzi di 
e plapuma*.•

■Firește, dacă ar fl după energia, 
devotamentul, dragostea dc popor a 
conducătorului partidului nostru, al 
cărui țel suprem este fericirea po
porului. atunci am aven cel mai înalt 
nivel de trâl de pe glob. Depinde de 
noi. de felul cum vom munci, cum ne 
vom organiza munca, pentru cn nive
lul de trai al poporului sâ fie acela pe 
care partidul, pa care noi cu toții. II 
dorim.

Vreau să mă refer acum pe scurt 
ta două probleme : cu, tovarăși, am 
făcut cinei ani ucenicie muncind 14—
10 ore im zi ; am făcut do! ani ar
mata ; am făcut 7 nnl pușcărie, con
damnai de burghezie pentru activi
tate comunistă ; am activat în Ilega
litate 20 de anL-Apol, In anii noștri, 
am fost ministru — „servitorul po
porului*, cum se spune in latină, alțl 
20 de ani mundnd 15—16 ore pe zi. 
Acum eu tare doresc ca anii pe rare
11 mol am de trăit să muncesc B zile 
pe săptamlnă I Cred că e o dorință n; 
multora dintre noi. dar ca să o putem 
realiza trebuie să ne sporim eforturile 
spre a realiza mni devreme sarcinile 
privind dezvoltarea economică a țării.

8

le-am primit — deci nu avem capa
citate de vulcanizare”.

Ce s-a întîmplnt 7 In timpul mon- .... ...
. ..„ mal 
luns ca da

trebuie sfi repare autoclave, 
exemple dc lipsă de răspundere 
nu țrot fi tolerate.

în sflrșlt, o ultimă problemă, 
să -subliniez In mod deosebit marea 
rtispundero.ee revine ramurii cons-, 
trucțiel de mașini în realizarea pla
nului cincinal In patru nul și jumă
tate. Trebuie ca acest minister să sa 
dovedească in Înălțime, să nu por
nească la drum cu frică.

Despre ce este vorba ? Spune tova
rășul Nlcolae Ccaușescu : S-au făcut 
investiții de zeci de miliarde lei. 
N-ar fi mal bine să folosim integral 
uliluji'le, capacitățile de producție ?

Unii răspund : Nu avem oameni, ne 
trebuie- întreprinderi noi, dar pentru 
acestea' e nevoie de oameni. Cind 
colo construcția de mașini folosește 
1,7 schimburi în loc do 3. Oțelnril, 
textlllstele muncesc de decenii în
tregi In trei schimburi, Iar construc
țiile de'mașini s-au angajat să ajungă 
la 1,7 șl, cu mari „mobilizări”, la 2 
schlmlmd. Astfel pierdem . 33 Ia 
sută din capacitățile do producție ce 
pot fi folosite, Iar dacă adăugăm ât 
se pierde prin reparații, prin Întreru
peri ș.n.ni.cl. in cadrul acestui schimb 
de 1,7, constatăm că se ajunge ca nu
mai 40 la suta din capacitatea de pro
ducție să fie folosită efectiv. Poate 
&ă realizeze eonstrucjla de mașini in 
aceste condiții sarcinile preconizate ? 
Esto clor că trebuie luate măsuri ur
gente și holărite.

Dar nu numai In aceasta constă 
problema. Mal e nevoie în această 
ramură de cei puțin 2ft0 (MO cadre ca
lificate. Este nevoie de o muncă te
meinic organizată timp de 8—7 ani, ca 
să poată fl formate aceste cadre. 
Toate forurile competente trebuie să 
pună In centrul preocupărilor această 
problemă vitală.

. Dacă Ministerul Educației țe în- 
vățamlntulul Lși îndeplinește la 
nivelul cerut sarcinile de condu
cere șl coordonare in domeniul 
creșterii’ forțelor de muncă, pro

blema poale fl rezolvată. Clnd eram 
ucenic; am Învățat meseria cu centi
metrul șl milimetrul. Astăzi sc lu-, 
creazfi cu. minonul; avem strunguri 
șl alte agregate.cu comandă nume
rică. Aici trebuie muncitori de inni-1 
tâ calificare. Așadar, problema prin
cipală este să Jsc aslgufe'dln timp 
darea integrală în funcțiune a noilor 
investiții, pregfltindu-00 cu mare gri
jă zecile de mii de muncitori cu Înal
tă calificare care să lucreze in trei 
schimburi, sporind astfel cu mult 
productivitatea munch, rentabilitatea 
productleL ' '

Tovarăși,
Inițiativa organizației municipale 

de partid București de Îndeplinire n 
cincinalului In patru ani șl Jumătate, 
inițiativă însușită eu entuziasm de 
toate organizațiile Județene de partid, 
ore nu numai o deosebită însemnăta
te pe plan național pentru accelera
rea progresului societății noastre. Ea 
arată, totodată, fraților noștri din ce
lelalte țări socialiste, onmenflo- 
muncll de’ pretutindeni, uriașa forță 
creatoare a poporului nostru, strins 
unit In jurul partidului său comu
nist Să muncim fără preget spre a 
ne dovedi la înălțimea sarcinilor po 

. caro partidul Ie pune In fața noastră.
Vă doresc sănătate și fericire I

tării, constructorului l-a „scăpat' 
autO’dnvă, ușa Incit aceasta nu 
nre etanșeitate. Așa s-n ajuni
7 luni do zile să se tot discul (due 

Iată 
care

Tin
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CUVINTAREA TOVARĂȘ ULUI
GHEORGHE STOICA

SUmaU tovarăși,

Istoria unul popor cunoaște, în 
procesul desfășurării el, momente de 

- mare Însemnătate,, s-ar putea spune 
’. y chiar cruciale, Un ademenea moment, 

ce va rămine adine imprimat in 
conștiința națiunii, 11 reprezintă, 
după părerea mea, actuala Confe
rința Nnfionnlfi a Partidului Comu
nist Român.,

Am ascultat, profund impresionat 
de orizonturile dc glndlre pe care 
le deschide, raportul' prezentat Con
ferinței Naționale do;către tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului nostru. Experiența mea 
de militant cu Îndelungată activitate 
îriil spune că ne aflăm In fața unul 
document excepțional, model de ana
liză marxist-lenlnlstă. Cartă strălu
cită cc fundamentează căile de dez
voltare a societății romanești In con
textul șl după rigorile de Înaltă efi
ciență ale dvIUzațlel nimienie. Este 
slmțămlntul nostru unanim că tova
rășul Nlcolae Ceaușescu, patriot in-. 
flăcfirat, internaționalist de o Înaltă 
principialitate marxist-lenlnlstă, a- 
duce, in îndeplinirea marilor răspun
deri Încredințate de către partid șl 
popor, o impresionantă clarviziune, 
un spirit de profundă înțelegere a 
legilor dezvoltării sociale, trăsături 
definitorii pentru puternica sa per- 
sonnlilale șl csre-și nu Izvorul înlr-o 
deplină Identificare cu idealurila 
clasei muncitoare șl alo Întregii na
țiuni, cu idealurile da progres, so
cialism șl pace.

Raportul prezentat In fața Confe
rinței Naționale înfățișează extrem ’ 
de sugestiv tabloul grandios nl'rea
lizărilor dobîndlte do călin poporul 
român In ultimii nnl. realizări cu 
confirmă, prin forța faptelor, juste
țea politicii Lntcrno șl externe n 
partidului și statalul nostru, o orlen-

caracterizat cel mal bine tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, care «ibltala efi, 
In esența, problema dezvoltării de
mocrației' socialisto este problema 
participării active a poporului la 
ducerea treburilor țării. în acest con
text, apare necesitatea ca Însuși n- 
pnralul de stat să fio astfel alcătuit 
incit sft asigure, atlt prin structurii, 
cit șl prin propria Iul activitate, cea 
mai largă participare a maselor de 
oameni ai muncii, exprimată nu nu
mai prin consultarea lor, ci prin con
tribuția lor directă la elaborarea le
gilor, la rezolvarea problemelor ma
jore puse de sarcinile construirii so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. în anii din urmă, pen&ii ntin- 
gerea acestui scop s-au luat un șir 
Întreg de măsuri de maximă Însem
nătate.

Noua organizare tcrltorial-admlnis- 
trailvfi, cllmlnlnd verigile udmlnls- 
trallv-teritorlale Intermediare șl u- 
slgurind o autonomie sporită orașe
lor șl comunelor, ă creat posibilita
tea apropierii organelor puterii de 
stat de activitatea concretă, do reali
tăți, de cerințele oamenilor. Consi
der că reglementările nduse, conclu
ziile care s-au desprins cu prilejul 
consfătuirii pe țară cu secretari) co
mitetelor comunale de partid șl pri
marii comunelor, legile adoptate au . 
conturat cadrul în caro trebuie să-și 
desfășoare activitatea consiliile popu
lare, comitetele lor executive.

Perfecționările aduse In aplicarea 
principiului centralismului democra
tic au loc concomitent cu lărgirea a- 
tribuțillor si , competențelor consi
liilor populare, a autonomie! lor ; 
consiliilor populare le revin sarcini 
care multă vreme au fost centrali
zate la organe de specialitate jude
țene și chiar la nivelul unor organe 
centrale nle administrației de stat O 
expresie elocventă a atribuțiilor cu 
care slnt învestite consiliile popu
lare In conducerea treburilor locale 
o constituie bugetul po caro 11 ad
ministrează acestea șl care se ridică 
In 1972 Ia valoarea de peste 25 mi
liarde leL.

Nu am respecta Insă adevărul dacă ' 
nu om arăta că, In pofida liniei ex
trem de clare trasate de conducerea 
partidului, mal persistă Încă feno
mene de centralism excesiv. Sub di
ferite pretexte, unele ministere, în
deosebi Comitetul do Stat pentru E- 
conomin și Administrația Locală, nu 
au luptai cu destulă holărire și 
perseverență pentru aplicarea legii 
de organizare șl funcționare a con
siliilor populare, caro acordă o largă 
autonomie consiliilor populare, com
petențe sporite In ce privește 
conducerea activităților economice 
cum slnt : Industria locală, comerțul, 
precum șl activitatea soclal-culturnlă 
loCalfi. Așa se explică faptul că 
după 4 ani de la adoptarea de către 
Marea Adunare Națională a acestei

con-

menita să asigure supremația legi
lor, respectarea legalității socialLste. 
Această preocupare continuă 
evidențiată și dc cerința — de atlteo 
ori subliniată de către secretarul 
general al partidului nostru, tova
rășul. Nlcolae Ceaușescu — ca tors te 
normele esențiale care guvernează 
sodetatea noastră m reprezinte ema
nația organului suprem legislativ — 
Marea Adunare Nnțjonală. Din pă
cate insă, est© ■ încă mult prea mare 
numărul actelor normative emise do 
ministere sau de alte organe ale ad
ministrației de stal șl care Îngreunea
ză activitatea vie da conducere.

Raportul prezentat de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu conține numeroa
se propuneri șl Idei extrem de pre-* 
țioase, cu care mă declar pc deplin 
de acord, șl care nu menirea să 
Instaureze un climat do respect dc- ■ 
plin față de lege.

Consider, de asemenea, deosebit do 
importante cele , preconizataIn . ra- ., 
port In legătură eu creșterea roiului' 
șl atribuțiilor Frontalul Unității. .So- ,' 
c’aliste, care reprezintă expresia u- 
nltȘfil de monolit a oamenilor mun
cii români șl ri celor npârținind nn- • 
țlonalitățllor conlocuitoare, In ju
rul partidului. Soeot că e bine ca 
Frontul Unități! Socialiste să fie in
vestit cu dreptul de Inițiativă legis
lativă șl, In aceleși timp, așa cum 
s-a arătat in raport, să coordoneze 
organizarea dezbaterilor in rindul 
maselor largi n diferitelor legi și 
hotărirl, să Îndrume activitatea de- 
putaților In Informarea cetățenilor 
asupra diferitelor probleme și in rea
lizarea unor acțiuni de interes ob
ștesc.

Tovarășe șl tovarăși,

Referlndu-mă Ia problemele vieții 
Internaționale, a? vrea să subliniez că 
însuși spațiul deosebit de amplu pe 
care 1-u rezervat in raportul sau 
tovarășul Nicolne Ceaușescu Ideii 
unității țărilor, socialiste, a mLșcărll 
comuniste șl muncitorești internn- 
fionale demonstrează răspunderea 
Înaltă cu cure partidul nostru abor
dează consecvent această Idea ma
joră, trăsătură cardinală a politicii 
noastre externe. Partidul nostru. 
România socialistă pornesc de la 
faptul că unitatea țărilor socialist© 
are o premisă trainică in comunltat 
tea orlndulrll sociale, in comunita
tea de Idealuri. Pornind de la nceas-- 
ta, partidul nostru militează consec
vent pentru instituirea în pracilcă n 
unor relații de tip nou, Întemeiate 
pe deplina egalitate’ în drepturi, pe 
respectul reciproc al Independenței 
și suveranității naționale, pe nea
mestecul in treburile Interne, avan
tajul reciproc, solidaritatea. Întraju
torarea șl colaborarea prietenească. 
In conformitate cu interesele flecă-

este

nlsm menit să realizeze alianța 
trainică, sub'conducerea partidului, a 
forțelor politice și sociale alo țării, 
a tuturor claselor șl păturilor sociale, 
oslgurindu-se astfel intensificarea 
participării întregului popor Ia luarea 
deciziilor politice celor inai lin porto li
la pentru destinele țârii.

Pe bună dreptate, tovarășul 
Ceaușescu sublinia faptei câ „pro
cesul adtnclrii și perfecționării de-, 
moicrațiel socialisto nu poate fi con
siderat Încheiat, el se desfășoară pa
ralel cu dezvoltarea Întregii noastre 
orlndulri“.

în contextul acestei ■_ 
consider semnificative șl. In . 
timp, Importante noile propuneri 
formulate de secretarul nostru gene^ 
ral in raportul prezentat conferin
ței, privitoare Ia crearea unor noi 
organisme, care să ducă atlt la oj- 
dîndrea demoonțlel vieții noastre 
de stat, economice și sociale, sub 
aspectul folosirii mnl eficiente a for
țelor de care dispune societatea 
noastră pentru rezolvnrea treburilor 
țârii, dt și la posibilitatea asigură
rii unui control mai calificat iii do
meniile dc ncliviiHie hotfiriloare.

Combătlnd tezele greșite puse in 
circulație In literatura do speciali
tate din străinătate, caro neagă sau 
minimalizează rolul noțiunilor, vor
bitorul a subliniat atenția deose
bită acordata de clasicii marxlsm- 
ienlnlsmului problemei națiunii, pro
blemă de covfrșitoare importanță teo
retică șl practica pentru mișcarea 
comunistă șl muncitorească interna
țională

Este cunoscut — n spus vorbitorul 
— că revoluția socialistă nu duce In 
desființarea națiunii, ea sfarmă doar 
■vechile relații burgheza șl instau
rează in locul lor relații noi, socia
liste. Victoria revoluției socialiste 
constituia, in același timp, șl perioa
da formării șl consolidării națiunii 
socialiste.

în fruntea națiunilor socialiste nu 
se mnl află minoritatea exploata
toare, cl clasa mundtoare, care, siU> 
conducerea partidului său Interna
ționalist șl In alianță cu țărănimea 
șl cu intelectualitatea, llchidind 
orice formă de exploatare șt asu
prire, transformă întreaga sodetațfe.

Poziția partidului nostru caic pro
fund justa, marxtst-lenlntota atunci 
dnd afirmă că pentru o perioadă 
Îndelungată, induaiv in perioada 
construcției comunismului, noțiunea 
râmi ne o Importantă categorie so
cial- istorică, un factor: dc bază al 
progresului societății.

concepțll. 
in același

Tezn formulată „„ tovarășul 
Ceaușescu privind rolul si pers
pectivele națiunii șl, in același sens, 
rolul șl perspectivele naționalităților 
conlocuitoare, prezintă o importanță 
deosebită.

Partidul Comunist Roman s-n;do
vedit In cursul IntregL! sale exis
tențe slujitorul cel mal devotat ol 
intereselor națiunii române și națio
nalităților conlocuitoare.

Putem fi mlndri, tovarăși, ca, da
torită politicii șl muncii neobosite u 
partidului riosiru, la noi a existat șl 
există o atmosferă dc profund res
pect șl prețuire reciprocă in
tre coptunLșill de diferite națio
nalități. Să păstrăm ca lumina ochi
lor această frăție dc luptă și sinceră 
prietenie, unitatea noastră In jurul 
partidului, care este o forță de neîn
vins.

Existența naționalităților in Româ
nia este o realitate Istorică obiectivă. 
Partidul, clnd n trecut la elaborarea 
politicii sale față de naționalități, a 
pornit de la această realitate. Con- 
slderlnd atragerea oamenilor muncii 
da diferite naționalități la lupta re
voluționară condusă do el ptaitru 
doborlrea capitalismului și iu pre
luarea puterii de către, clasa mun
citoare, ca sarcină primordială, par
tidul șl-a fixat de la Început o po
litică cu adevărat democratică ; față 
de naționalitățile conlocuitoare. De 
aceea, muncitorii, țăranii, intelectua
lii aparținlnd naționalităților au 
văzut in înfăptuirea politicii națio
nale a Partidului Comunist Român 
unicul lor drum spre eliberare de 
sub Jugul asupririi socialo și națio
nale In care erau supuși de clasele 
dominante. Elaborarea unei politic! 
Juste, marxist-lerilnlsle, corespun
zător condițiilor concrete ale țârii, 
apoi formularea el In CoMfltuțle, 
rldidnd-o astfel la rangul palltlcll 
dc slnt, Înfăptuirea reală n princi
piului efrcslltilțl! in drepturi o celor 
ce muncesc In toate domeniile vieții 
economico, politice, sociale șl cultu
rale, o muncă orj...™ ™ ‘LJ:- 
catlvă neîntreruptă, un control rlgt 
ros osupra modulul de aplicare,

mantele activității partlduluL care

■ganlznlorlcft șl edu- 
>tă, un control rlgu- 

poilUdr precis formulate, iată ele
mentele activității partidului, care 
— pe fundamentul cuceririi de bază 
a revoluției noastre socialiste, pro
prietatea socialistă asupra mijloace
lor de' producție — nu avut rolul 
hotâritor în toate morile noastre 
victorii in acest domeniu.

Naționalitățile conlocuitoare consi
deră partidul nostru singurul și ade
văratul stegar al destinului lor socia

list șl problema națională o proble
mă Internă a politicii Partidului Co
munist Român șl a guvernului Repu
blicii Social Iste România.

După Congresele al IX-lea șl al 
X-lea ale partidului nostru a avut loc 
un puternic proces do îmbogățire o 
realizărilor noastre șl In problemn 
națională. Aceasta a dus la o consb- 
lfda.ro șl mnl puternică n unității din
tre poporul român șl naționalitățile 
conlocuitoare, In o participare și mal 
activă n națlonnlitÂillor In îndepli
nirea programului de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate elaborat de partid.

Trebuie să spunem, tovarăși, că, în 
această privință, un merit deosebit 11 
rm'iije secretarului nostru general, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, care a 
desfășurat șl desfășoară o imensă ac
tivitate teoretică și practică pentru 
dezvoltarea și aplicarea neabătută a 
politicii partidului șl a statalul In 
problemn națională.

Vorbitorul a arătat că partidul nu 
n privit șl’ nu privește problema na
țională numai ca o problemă' econo
mică do limbă sau de cultură, cl ca 
o problemă complexă șl, ca atare, se 
preocupă de rezolvarea el in toată 
complexitatea în care se prezintă șt 
corespunzător etapelor de dezvoltare 
a societății. Vorbitorul n subliniat că 
partidul tratează problema națională 
ca una din problemele de bază nla 
construirii societății socialiste și co
muniste.

Prietenia șl frăția oamenilor mun
cii in procesul construcției socialiste 
este unn din trăsăturile cele mni fru
moase ale vieții noastre.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că intre poporul român șl națlono- 
litațlle conlocuitoare slnt relații do 
frați, de adevârați tovarăși de luptă 
în munca titanică de edificare a 
noii orlnduirl ; tovarăși da luptă 
care se ajută reciproc șl se respectă 
reciproc.

Sentimentul profundei prietenii și 
prețuiri față de ■ poporul român sa 
manifestăprintre multe altele — 
și prin aceea, că fill naționalității 
maghiare Învață, Ișl însușesc din ce 
In ce mni bine frumoasa limbă a po
porului frate român, învățarea lim
bii române este pentru el, pentru noi, 
un mijloc de afirmare mai deplină 
in toate , domeniile, construcției socia
liste și a vieții Hirtele.

în încheiere, îmi exprim acordul 
deplin cu tezele șl măsurile expusa 
în documentele conferinței, in rapor
tul prezentat de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu Conferinței Naționale.

laborare cu Ministerul Educației șl 
Invățfimlntulul, academlllo de știin
ță, Institutele centrale do ramură ,cu 
ministerele ecpnomlce, trebuie să 
stabilească urgent atribuțiile, în ușa 
fel Incit Bă. so ocupe mni mult do 
probleme majore ala orientării, coor
donării și valorificării cercetării știin
țifice șl dezvoltării tehnologice, inlă- 
iurind paralelismele lin cercetare; 
suprapunerile dc atribuții șl sarcini 
cu celelalte ministere, organe centra- 

. Ic șl academii'de științe. Consiliului 
Național pentru Știință șI-Tehnologia 
11 revine rolul de a antrena colecti
ve mari. de specialiști do diferite pro
file ta elaborarea șl realizarea pro- 
gramelof interdisciplinary șl a altor
programa de importanță națională, ; 
axate pe domenii de Înaltă tehnici-.« 
tute —. cum or fl Informatica .șl 
folos Iren mijloacelor automatizata de 
prelucrare a datelor, noi surse .de'.y, 
energic, energia nuclearii, lărgirea <« 
bazei de -nuitcrli prime, reducerea l 1 
consumurilor»'de mhlerlnle, protecția’ 
mediului ambiant șl altele; Trebuie 
susținuta in continuare cercetările de ■■ 
matematică, fizică, chimie *și biologie.

Se impune, așa cum B-a subliniat In ii 
raport, concentrarea- forțelor de cer
cetare, Indiferent dacă șint din învă- a

V
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îege, coMllIIlor populare ■ municipa- ronriRute "' protoUnuT‘ ratrarîuril'or 
viitoare Intre toate statele lumii, 
înțeleg șl aprob fără rezerve inalln 
.rewonsnbllltaie cu care conducerea 
partidului și 3 statului nostru se 
pronunță, de fiecare dată pentru de- • 
pășirea divergențelor ce pot apărea 
intr-un moment'sau altul, acțlonlnd 
neabătut șl ferm pentru consolidarea 
unliățil țărilor socialiste. Politica’ 
externă n Pnrtidulul Comunist Ro
mân, a României socialiste, princi
piile el dobfndesc o tot mal largă 
notorietate șl recunoaștere pe arena 
mondială, constituie,o nursă a preș-, 
tlgiulul de care se bucură in lumea 
întreagă partidul 
noastră, secretarul 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, un • 
motiv do jusifflcatâ satisfacție pen
tru, flecare comunist, pentru flecare 
cetățean al. patriei noastre.

Tovarăși șl tovarășe,

Avem o linie clară, justă, verificată 
de viață, avem un conducător încer
cat, partidul, no însuflețesc deopotri
vă elanul, energia clocotitoare, e- 
xemplul de abnegație șl de devota
ment in slujirea Intereselor suprem© 
oie națiunii pe caro nl-l oferă cel 
mai Iubit fiu al poporului român, to
varășul Nlcolae Ceaușescu. Vom dn 
tot ce avem mai bun in noi, inteli
gență, cunoștințe, experiență, patos 
șl elan revoluționar, pentru ridica
rea României socialiste pe trepte tot 
mal înalte do civilizație șl progres.

■j 1 ■ ‘ ; ;; ■ ’ .

CUVÎNTAREA TOVARÂȘULUI 
JANOS FÂZEKAS

amploarea lor. Am luat cu toții cu
noștință de datele prognozei care 
prevăd că plnă In 1900 România vă 
ajunge să producă 20—23 milioane 
tone oiel, 150—209 000 autocamioane, 
450—50) 000 autoturisme, 35—tO mi
lioane tone ciment, că In următoa
rele trei cincinale vom realiza 2 mi
lioane cinci suie de mii de aparta
mente. în fața acestor opțiuni, care 
semnifică ascensiunea noastră printre 
țările cu cea mal avansată economie 
șl civilizație, parcă Înseși cuvintele 
poetului „viilor de nur țara noastră ■ 
nre“ ți se par palide pentru a ex
prima entuziasmul de care ești cu
prins, dorința de a-U dărui Intrengn 
energie' pentru ca aceste proiecte fn- 
suflețltoare. punți trainice aruncate 
în calea viitorului, să devină* cit mai 
repede fapte împlinite. Ca unul caro 
fac parte din generațiile mai vechi 
ale mllllnnților slnt mîndru de o a- 
parllne Partidului Comunist Român, 
partid care a știut. In anii de restriș
te, să poarte cu bărbăție arma luptă
torului, partid caro u ridicat la o 
asemenea noblețe titlul de construc
tor al societății socialiste, do desclil- 
mțor dc zări.

Dragi tovarăși șl < tovarășe,
sȘe poate spune că fenomenul cel 

mol caracteristic pentru România 
contemporană U constituie, alături de 
înflorirea multilaterală a economiei, 
a tuturor domeniilor do activitate, 
r.dindrea șl continua perfecționare a 
democrației socialiste. Conținutul 
procesului pe care-1 traversăm l-a

poziții șl instrucțiuni ale unor orga
ne centrale care stlnjenesc tradu
cerea In viață cu fidelitate a legii 
consiliilor populare, a spiritului șl 
esenței acesteia. Pe de altă jpartc, 
trebuie Învinse acele manlfertari.de 
conservatorism șl rutină alo unor 
organe, Județene care de multe ori 
nu vor să renunțe in tutelarea mă
runtă, Îngustă, a organelor subor
donate, se cramponează să mențină 
In nivelul Județelor o serie de atri
buții. Asistăm, uneori, șl la un fe
nomen invers — caro este do 
fapt reversul aceleiași medalii — in 
sensul că din partea unor organe 
locale se manifestă o anume timidi
tate In exercitarea atribuțiilor spo
rite cu cure au fost Investite. Fuga 
de răspundere sau comoditatea de
termină anumite cadre din aparatul 
organelor locale să prefere tutela 
protectoare, impinglnd po cit posi
bil In sus rezolvarea sarcinilor ce Ie 
revin.

Consider extrem de binevenită mă
sura preconizată in raport ca, ținlnd 
seama do rolul iot mal Important al 
consiliilor populare In conducerea 
vieții ftconomlco-soclnle de pe teri
toriul țării, i'A ®e creeze un consiliu 
de coordonare e consiliilor populăre, 
format, dip reprezentanții tuturor 
județelor șl care să lucreze ca organ 
deliberativ, și părerea mea este că 
locul lut ar fi la Consiliul de Stat,

Dragi tovarăși- șl tovarășe,

Perioada la care ne referim a cu-, 
noscut o serie de măsuri Importante,

nostru, patria 
nostru general,

,1
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Stimați tovarăși,
Permltcți-ml ca, pe marginea deo

sebit de prețioaselor teze și idei cu
prinse In raportul prezentat de to
varășul Nlcolae Ceaușescu, teze șl 
idei care, cu siguranță, vor avea o 
inrltiriro profundă asupra întregii 
noastre vieți economico și soclal-po- 
litice, să vă Înfățișez șl eu clteva gln- 
durl.

Doresc, In primul rlnd, să vorbesc 
pe scurt despre democrația socia
listă

După cum se știe, democrația con
stituie una din principalele probleme 
aoclal-polilice ale-contemporaneității, 
pe plan Internațional ea sec află In 
centrul luptei ideologice dintre so
cialism si capitalism. Dușmanii. sta-

telor socialiste Încearcă să asocieze 
conceptul de democrație cu sisteme
le politice nle statelor capitaliste dez
voltate, neglndcu Înverșunare succe
sele istorice obținute de statele so
cialiste In domeniul organizării po
litice, succese ce atestă nu numai 
viabilitatea, dar șl superioritatea de
mocrației socialista față do democra
ția burgheză.

In concepția partidului nostru, de
mocrația și socialismul slnt de nedes
părțit, fiindcă socialismul nu poate 
fi declt rodul activității conștiente o 
Întregului popor, Iar cadrul desfășu
rării acestei. cavități poate fl nu
mai democrația socialistă. Democra
ția socialistă nu este ded un feno
men subiectiv (deși Influența facto
rilor subiectivi trebuie recunoscută), 
ci o necesitate obiectivă a dezvol
tării societății socialiste, determi
nată de însăși natura acesteia. 
Puterea de stat socialistă, legată cu 
mii de fire de masele largi populare, 
fiind prin esența sa putere a poppru- 
Iul, constituie expresia concentrată n 
realizării practice a democrației so
cialiste, a forței Întregii noastre so
cietăți unite In turul Partidului Co
munist Român. în procesul complex 
al construcției socialismului, demo
crația socialistă se dezvoltă, se Îmbo
gățește neîncetat devenind la, rlndul 
ei tot mnl mult un factor primordial 
al maturizării socialismului.

Deși socialismul este prin natura sa 
democratic. In trecut, in anumite con
diții istorice au putut să apară, din 
păcate, fenomene Incompatibile cu 
democrația. Este un merit deosebit al 
conducerii partidului nostru, personal 
nl tovarășului Nlcolae Ceaușescu, de 
a fi luat măsuri encrglco nu numai 
pentru eliminarea manifestărilor ce

subiectiv (deși Influența facto- 
subiectlvi trebuie recunoscuta),

au adus prejudicii serioase principii
lor democrației socialiste, dar șl pen
tru n face Imposibilă repetarea unor 
situații similarei

Democrația noastaJ socialista, dato
rită eforturilor permanente do per
fecționare a organismului social, dis
pune astăzi de suficiente garanții 
politice, juridico, și sociale pentru 
asigurarea In toate domeniile vieții 
politice șl soclol-economlco n tuturor 
drepturilor și libertăților consfințite 
de Constituție șl de celelalte acte nor
mative.

Garanția politică supremă a reali
zării șl dezvoliârU continue a demo
crației noastre sodoMslc este însuși 
Partidul Comunist Român, politica mi 
creatoare marxiat-lenlnlstâ.

Instituțlonalfaairea in ultimii nnl a 
unor noi forme și metode de condu
cere profund democratice, printre care 
generalizarea principiului conducerii 
colective, numeroasele măsuri luate 
pentru perfecționarea relațiilor so
ciale, au avut un 
crearea cadrului __
maselor la elaborarea șl realizarea 
politicii Interne șl externe a parti
dului. '

Consider deosebit dc semnificativ 
că In activitatea Partidului Comunist 
Român democrația apare — atlt in 
concepție, cit și in practică — ca un 
principiu cc acționează șl trebuie sA 
acționeze cil aceeași intensitate In 
toate domeniile vieții rociaie. Astfel 
se explică- faptul că dezvoltarea șl 
perfecționarea caracterizează deopo
trivă democrația politică, democrația 
statală, democrația socială și demo
crația economică.

Aș sublinia; importanța creării 
Frontului Unltațll. Soclalliie, orga-

singur scop comun : 
adecvat atragerii

Arnpla și strălucita onalizâ științi
fică prezentată in raportul sereeta- 
rului general ol partlciuiui nostru ne 
înfățișează imaginea luminoasă a 
îndeplinirii cu succes â principalelor 
hotărlrl po care le-au adoptat in ul
timii ani Conferința Națională, Con
gresul al X-lea și Plenara Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român din noiembrie 1971. Acest© 
hotărirl nu izvorit in mod,firesc din 
năzuințele cele mol nobile ale po
porului, a căror expresie o reprezin
tă întreaga politică 0 partidului prț- 
vind perfecționarea continuă a for
țelor și relațiilor dc producție, o ca
drului social-politic în caro oamenii 
muncii iți desfășoară activitatea 
creatoare, In propriul șl deplinul lor 
folos. Pentru oricine este limpede că 
Programul de dezvoltare economică 
șl sortnlâ a României a devenit, in 
toate coordonatele și țelurile sale, 
programul Întregii noastre națiuni 
socialiste.

Alături dc ceilalți comuniști, de toți 
cetățenii patriei noastre, oamenii de 
știință. spedallșUI din domeniile 
cercetării științifico încearcă un sen
timent profund, de udlncă, satisfacție 
șl mlndrle, In fața mărețelor realizări 
obținute cl© poporul noslru In opera 
grandioasă de făurire n. societății 
socialiste multilateral dezvoltate, sub 
Înțeleaptă conducere a partidului 
nostru, o tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu personal.

Subliniind că cercetarea științifică 
șl do dezvoltare tehnologică In țara 
noastră au cunoscut in ultimii ani o 
intensificare continuă, vorbitorul o 

l-a făcut pentru șlilnîfi calo ilustrai 
prin faptul că, numai in ultimii 3 ani. 
fondurile alocate do la buget acestei 
ramuri nu înregistrat o creștere de 
peste 2 ori, Iar personalul antrenat 
în activitatea de cercetare șl dezvol
tare tehnologică o crescut de peste 
1,4 ori. în aceeași perioadă s-au 
obținut o serie de realizări. care se 
referă Îndeosebi la 1111 ol o domenii
modeme nle .științe! șl tehnicii șl au 
contribuit neriililaclt ;ln sporirea efi
cienței economice a cercetării știin
țifice românești, la dezvoltarea eco
nomică șl' socială a tarii. Legarea 
mni strins.fi a cercetării științifico de 
nevoile Inovării tehnologice n indus
triei și a celorlalte sfere nle vlctll 
economice șl sociale n fost posibilă 
In special după anul 1970. clnd acilvi- 

' tnlea de cercetare o început sA se 
desfășoare pa bază de contracte. Tot
odată, s-au îmbunătățit organizarea, 
conducerea șl Dlanlficaren octîvltătli 
de cercetare științifică șl dezvoltare 
tehnologică, s-nu elaborat „Programul 
do cercetări științifice pe perioada 
1071—1980“, precum șl un număr de 
programe prioritare, do Importanță 
națională-

Iteferlndu-se Ia unele deficiențe în 
domeniul cercetării științifice șl dez
voltării tehnologice, vorbitorul n 
spits : Po, Ungă rezultatele bune 
ta domeniul cercetării științifice șl 
dezvoltării tehnologico din țara noas
tră, sinlem încă departe de a ne pu
tea dcclnra satlsfăcuțl cu rezultatele 
lnregLstroțe, așa cum pe bună drep
tate s-a arătat in raportul la conte-x

spus : Efortul pe care statul nostru 
l-a făcut pentru știință este ilustrai '

i
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__ . « . tft tezr v tz m -u •'J! '■rință prezentat de tovarășul secretar cel de care dispune învățăminte! su- 

general și, de asemenea. In luările dc perior din țara noastră, este Încă
cuvint ale diferifilor tovarăși. Trebuia insuficiont atras la rezolvarea pro-
a& spunem deschis că mni există Încă blemelor majore po care le ridică
lipsuri muri in unitățile de cercetare cercetarea legată de producție. După
șijin(1 atitudinea unor cercetători, ta cum,-mult© cadre '.tehnico șl țtlțnîl- . 
cee&eco.-privește selectarea; 'temelor ,- fice/In Ioc eâ-șLnducă contribuția lor . 
de 'cerretaro’țtilnțlflcăj*.concenifafea •- —
etortarilorjj'pe problema-..do!J4tUa!'psl-n 
major, utilizarea eficientă a bazei 
materiale și a personalului de cer
cetare, precum și -In, coordonarea 
activităților de arest fel, la scară 
Mționalâ și la nivel de ramură. Pe 
de alta parte, cu toate eforturile de
puse, cu toate inițiativele valoroase, 
pornite din unitățile de cercetare, din 
prociucțle și din InVățămlnt^ cerce
tarea științifică șl dozvoltarea teh
nologică lnlimpină încă bariere ad- 
minlsiratlv-birocratlce, lor receptivi
tatea industriei este in mulie cazuri 
reduta față de rezultatele ccrcctari- 
lor și tehnologiile elaborate.

De cele mal multe ori este încă 
prea lung ciclul cercetaro-proiectnre- 
producțle, nu există întotdeauna o 
conlucrare strinta intra cercetare și 
proiectarea tehnologică, iar rezulta
tele obținute slnt In prea mică mă
sură Introduse in practică și gene
ralizate. Valorificarea invențiilor se 
face cu mare Intlralere sau uneori 
nici nu are loc. Subliniem că din 
brevetele do Invenții Înregistrat© in 
ultimii 5 ani, numai dren 23 la sută 
au fost valorificate in producție, pre- 
ferîndu-sa de multe ori să se facă 
apel la ’importul de licențe. Chiar 
admlțlnd că nu toate breveloîe slnt 
de valoare deosebită, apreciem că 
proporția do valorificări este redusă. 
Uneori s© exprimă- părerea că nu 
dispunem de suficiente cadre dn 
Înalta calificare pentru cercetarea 
științifică și dezvoltarea tehnologică, 
în același timp insă, un Însemnat 
potențial științific de maro valoare,

raport, concentrarea forțelor de ."cr 
calare, Indiferent dacă alnt din îi.." 
țămlnt, cercetare sau producție, in 
unltâțl puternice, de înaltă eficiență, 
cărora Bă le rovină Întreaga răspun
dere a activității științifice șl de dez
voltare tehnologică din ramura res- 1 
pectlvă. In acest sens, finind seama 
do experiența bună cîștlgnlă plnă 
ncum dc nl.te institute centrale, prin
tre care Institutul centrai da cerce
tări chimice, precum șl de aprecie
rile făcute de un mare număr de 
specialiști, ne exprimăm convingerea 
câ se impune generalizarea, formei 
organizatorice, pe care o reprezintă 
institutul central do cercetări pe ra
mură de știință. în cadrul Institutului 
central, finind seama de specificul j. 
ramurii, vor'activa autonom și, lot-,'! 
odată, coordonat, unitățile de cerce- j., 
tare și dezvoltare tehnologica care 
concură la promovarea progresului . 
tehnic din întreaga ramură. Ca ur-jJ 
maro, informăm Conferința Națio- 
nală că nu fost luate unele măsuri - 
pentru crearea Institutului central': 
de fizică, lor în' viitorul apropiat,,' 
vor fi Înființate Institute centra- < 
le de ramură In biologie, elec- j 
ironică șl altele. Institutelor cen-' 
trale de ramură le va reveni șl ro
lul de n coordona activitatea de pe 
platformele complexe da invățămlnt, 
cercetare șl producție, în caro se vor 
îmbina organic șl funcțional impor
tante forțe de creație șl valorificare 
a concepțiilor tehnice originala; undo 
vor învăța Șl vor lucra împreună 
cadre didactice, sludențl, cercetători, 
tehnicieni șl muncitori.

In continuare, vorbitorul a subli
niat Importantul rol jjo care 11 ore 
cooperarea internă șt internațională 
In dezvoltarea științelor șl tehnolo
giei.

în același timp, după cum se știe, 
, . creația științifică și tehnică, ea șl 

orice activitate socială, are nevoie de 
un climat de Înțelegere între oameni, 
de colaborare deplină șl cooperare, 
de liniște și pace. Iată de ce mă <!<•- 
clapf.țntru, lotul. do acord cu tezele 
enunțate jln^rappriul prezentat de șto-

creatoare -la. activitatea de cercetare,r- varășul secretar-general: nl-partidului
proiectare șiproducție, slnt Imobili- . aisipiivircjsla^pprirea producerii cde < 
zate, exclusiv,' in activii,fiți admlrili-' armament'șip îndeosebi, a armatnfen— • 
trative. tulul nuclear șl a altor mijloace "de

Tovarășul Nlcolae 
subliniat' In repetate rlndurl ; 
taten Îmbunătățirii sistemului 
nizatoric ț' 
a uctivltL,__ ,,__ ________ _ ___ ____
că și dezvoltare tehnologică pentru 
ea, înlr-o măgură tot mal maro, 
știința și aplicarea In practică a re
zultatelor cercetării sa constituie o 
Însemnată forță dc producție, un 
factor ho țărilor al mersului Înainte 
al societății socialiste. Pe această li
nie, ținlnd scama do Indicațiile con
ducerii de partid și de stat, precum 
șL’de propunerile rezultate din con
sultarea unul număr mare de cerce
tători, cadre didactice șl epcdallștl 
din producție, slnt In curs de elabo
rare o serie de măsuri șl acte nor
mative menite să reglementeze nctl- 
vltatea.de cercetare științifică lh- 
tr-un mod nou, adecvat etapei ac
tuale do dezvoltare a societății noas
tre. Aș aminti, In acest sens, defal- 
carea separată a cuantumului din. 
venitul național afectat cercetării 
științifico șl dezvoltării tehnolo
gice, stabilirea unor Indicatori de 
pian pentru ramura știință, de valo
rificare eficientă a rezultatelor obți
nute, de promovare a cadrelor va
loroase șl de Îndrumare spre alte 
sectoare de activitate u celor ncco- 
respunzătoare, prin legiferarea' ates
tării periodice a cercetătorilor.

în ncgsi context Consiliul Național 
pentru Știință șl Tehnologie, In co

Ceaușescu a 
de rlndurl necesl- .

__t____ l orga- w
i șl de coordonare eficientă’' 
lățllor de cercetare știtațlfl-

i 
ea, înlr-o mfr.urfi tot mal mare, 
știința și aplicarea in practicii a t 
zullatelor cercetării să constituie

exterminare în masă șl trecerea_ta 

lichidarea bazelor militare șl retra
gerea trupelor străine de 
Ic altor slate, crearea corn . 
tru drafllnțarea blocurilor militare, 
Înfăptuirea dezarmării.

Actuala Conferință Națională a 
Partidului Comunist Român; prin te
zele și documentele supuse dezbate
rilor, prin Ideile inovatoare ce le con
țin, reprezintă un eveniment dc im
portanță excepțională In viața parti
dului nostru, a Întregului popor — 
și i mi j exprim din toată inima con
vingerea efi hotărlrile ce se vor 
adopta vor avea un profund efect 
pozitiv’asupra Întregii dezvoltări vil-!' 
toarc a societății noastre socialiste. 
Asigur, totodată, conferință, po dum
neavoastră, inult stimate tovarășe . ■ 
Nlcolae Ceaușescu, că oamenii dc?' 
știință; din țara noastră, toți spe- ii" 
clallștll angajați In nobilul efort do 
dezvoltare și valorificare a cerce-: 
țărilor științifice șl tehnologiilor, În
suflețiți de.vibranta chemare pc care 
dv. nțl' adresat-o de la această înaltă -• 
tribună tuturor Oamenilor muncii, nu 
vor precupeți efortul șl priceperea 
lor pentru u contribui la reali zarea- 
cincinalului înainte dc termen, pen
tru n ■ face din știință o forță de 
producție șl o plrghlo esențială a 
progresului economic șl sorini al rut- | 
țiunll noastre socialiste.

llchldarea trepjată a acestor arme.
pe ieritorlt- 

idlțlllor pen-

GHEORGHE IĂSTASE

SUmați tovarășa
Prin conținutul nou șl revoluționar 

din punct do vedere teoretic și prac
tic, precum ți prin bogăția de idei 
și aria sa muitlcuprlnzătoare, rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolno 
Ceaușescu conferinței este un auten- 

, tic act de creație, pe caro osculUn- 
du-1 și anallzlndu-1 nu poți să nu 
exclami cu bucurie : — ce nou și 
minunat univers iți deschide parti
dul țle, scumpii șl bună Românie ! 
Șl creatorul acestui univers. Parti
dul Comun Lit Român, in frunte cu 
tovarășul-Nlcolae Ceeuțescu, condu- 

, cătorul nostru Iubit, care, prin forța 
șa antidpaUvă, dă politicii noastre un 
caracter profund realist, n avut grijă 
ca in dezvoltare,”1 ce se va realiza 
In viitor fiecare cetățean al patriei 
să-și găsească locul de muncii, de 
creație, de Inițiativă șl de realizare 
ca personalitate.

Atlt de 'bine chibzuit este progra
mul noștru de viitor, Incit II vedem 
inirind in viață chior din clipa in 
caro a fost rostit pentru că exprimă 
cu o sensibilă ,și inegalabilă compe
tență, aspirațiile poporului și pentru 
că, de fapt, ne pline In fața unor 
noi aspirații Istorice.

Numai o cunoaștere complexă a 
vieții, numai o trăire emoțională, 
numai o dragoste fără margini' fnțâ 
de poporul român șl cauza Partidului 
Comunist Român, numai un devota
ment consacrat definitiv omului șl 
omenirii poate revărsa cu atila fe
cunditate Idei șl idealuri transforma
toare. în această clipă, mărețul ade
văr ne îndeamnă râ rostim : Ferice 
de poporul român, căci din geniul 
său a ales geniul care întruchipează 
aspirațiile ți luminează calea mal 
departe deții pot vlsu poeții. Căci 
dacă Mlhnll Emlnescu n închinat yi- 
slnd In zilele de azi un imn de mă
reție României In dntecul său nostal
gic „Ce-țl doresc eu țle, dulce Româ
nie” — Nlcolno Ceaușescu ne chea
mă cu forța conștlLnțel, Întemeiată 
pe o realitate Indubitabilă, să reali
zăm glasul rațiunii șl să dăm visu
rilor ■ celor mai Îndrăznețe temeiul 
împlinirilor. Slntem mlndri, tovarășe 
Nlcolae Ceaușescu, că luptam șl 
muncim sub conducerea eumnea- 
vonslră, slntem feridți că slntem 
contemporani di dumneavoastră. Am 
urcat In această lnoltă tribună ca 
mesager al Argeșului, al Argeșului 
nou care trăiește prin.toți porii viața 
nouă ce o pulsează permanent Parti
dul Comunist Român.

De aproape 10 ani dc zile am in
trat In orbita dezvoltării și creștem 
intr-un ritm dens ce no racordează 
din plin in binefacerile progresului 
și ,civilizației. Perioada ce a trecut 
de la Conferința Națională a parti
dului din lt®7 este cea mnl fructuoa
să In dezvoltarea economică șl so-

cial-culturnlfi n județului Argeș. în 
acest timp, nu fost executate investi
ții însumlnd peste 13 miliarde lei, > 
din care 8B la sulă in industrie, pu- 
nindu-se in producție peste 70 obiec
tive șl capacități noi ; pe baza aces
tei dezvoltări impetuoase s-au creat 
noi locuri do muncă, ceea ce n per
mis Încadrarea in producție a pesta 
30 c©0 bărbați șl femei. Noua indus
trie din Argeș, realizată după o con
cepție modernă, valorifică superior 
Imense bogății naturale. Consecințele 
dezvoltării industriale a ■ Argeșului 
slnt deosebit de favorabile In munca 
și viața oamenilor. Prin forța argu
mentelor oferite, Industrializarea s-a 
dovedește cea mal formidabilă operă 
economică, soclal-polltlcă' șl cultu
rală si, pa baza acestor convingeri, 
am asentimentul celor G0 Ot» membri 
de partid din Argeș de u 
continuarea cu fermitate a operei 
dezvoltare Industrială a țării, p

susține -. 
^‘‘do- 

dezvoltare Industrială a țării, pre
văzută in directivele expuse de to
varășul Nlcolae Ceaușescu și în pro
iectai, de rezoluție supus aprobării, 
conferinței. Totodată, vă rog să-mi 
permiteți să exprim din ndlrrcul 
inimii cea mai vie recunoștință, res
pectul șl devotamentul noslru, ui . 
argeșenilor, față de Partidul Cernu-. 
nlst Român, in frunte cu scumpul- 
nostru conducător, tovarășul Nicolao 
Ceaușescu.. pentru tot ce a orlnduit; 
să se realizeze ta România, așa in-.1 
cit toate Județele să se dezvolte ar
monios și lara întreagă să fie o; 
grădină Înfloritoare. Ne simțim în
datorat! țării, ,©■> slm'lm îndatorați 
partidului șl gneretarulul nostru ge
neral șl statrm hotăriț! să răspun-;. 
dem prin fapte de muncă, prin dă
ruire ?l dragoste in lupta pentru în
deplinirea ponticii partlduluL

Fiind un. județ cu o Industrie nouă, 
dispunem do imense rezerv© și po-:

(Continuare în pag. a XTV-a)
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Ziarul i „TRYBUNA LUDU",

reșterea operativității ți

exprim și eu. mea o onio, 
ja aprobare . asupra liniilor '• 
directoare, pătrunse de un 

înnobilat cu cele mal ’■ 
ta! îmi exprim convin-

* < A". '1 " ă . •

^CEHOSLOVACĂ

ar - «■lor, privind îmburta-

- II IUI..........

„RABOTNICESKO DELO". organ 
al C.C. ol P.C. Bulgar, relatează dths-

■ :

1 
î'-'î

UzUrUe remarcabile înfăptuite în nacele Comitetului Central 
clnclnnlui inchriht, In marile oMec- aypt loc ulterior, privind

ca , ie)
i-

care
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(Urmare din pag. a XlII-a)

iro-tlucțlei șl 
............ , . , . ..= .l prezent, 
considerăm câ cea mal maro rezef- 

’ '.......... . L ’ : ,.! de
realizare a angajamentelor ce ni

cincinal in patru ani și Jumătate, o

«(

cere, de îmbunătățire a mccahlwu-
' î-polltlc, de dezvoltare a

five |fe -care le avem de realizat Iri
D Ir eciIveWF“,7®gfe®fiW

sibiliiâțl de creștere a p: 
productivității muncii. în

vâ de crcjtere n producției șl 

le-am luat, de a 'îndeplini planul 
cincinal in patru ani și jumătate, o 
avem in oameni. De aceea, organi
zațiile de partid, do sindicat șl 
il.T.C., comitetele oamenilor muncii 
din Județul nostru acordă o atenție 
deosebită omogenizării colectivelor 
de muncă, se preocupă de profesio
nalizarea oamenilor, conslderind pro
fesiunea ca cal mal important act 
cultural șl politic do întărire a dis
ciplinei, do formare și dezvoltare a 
conștiinței sodallsle. Un Important 
accent punem pa dezvoltarea Inlțla- 
llvel, creației și autoperfccționfirii. 
Flecare om al muncii din Argeș este 
chemat să vină cu cel puțin o idee 
personală in folosul producției și al 
colectivității. De asemenea, am Ini-! 
țiat o largă acțiune pentru r.lsp'n- 
direa îh mod organizat a experienței 
înaintate în producție. Pornită de 
colectivul de muncitori de la Uzina 
de autoturisme Coilbați, acțiunea de 
redclarc a muncitorilor după. mode
lul fruntașilor este extinsă in toate 
întreprinderile și arc ca scop, ridica
rea tuturor muncitorilor la nivelul 
fruntașilor. Deși tlnăra, industria 
Argeșului Se afirmă competitiv pe 
piața externă. Aș releva rezultatele 
bune obținute de colectivul de mun
că de la Uzina mecanică Muscel care 
rcalizeazâ peste 90 la sulă din pro
ducția de autoturisme de teren pen
tru export. Recent, în cadrul tuiul 
simpozion Internațional, organizat de 
societatea culturală ARO-Flonre de 
stlncă, beneficiarii externi au adus ’ 
elogii autoturismului ARO. Iar re
prezentantul unei firme americane a 
solicitat ca întreaga producție de 
autoturisme de teren’sfi fie vlndută ta 
America. Doresc să raportez confe
rinței că în urma vizitei făcute de 
tovarășiU Ceausescu la această uzi
nă, noi nm primit sarcina să reali
zăm ■ In 1073 — 15IW0 autoturisme 
de teren, tar ta 1075 — 20 MO față 
de 15 tWî cit era prevăzut In plan. 
Dat fiind interesul străinătății față 
de autoturismele noastre de teren, 
interes ce vn creste, datorită diver
sificării producției, șl dat fiind că 
realizăm mașini printre cele mal 
bune din lume, crerl că este necesar 
sta se revadă problemele ce se ri
dică In legătură cu dezvoltarea 
acestei întreprinderi In viilor.

Sarcini deosebite revin județului 
Argeș In diversificarea șl asigurarea

Stimați tovarăși,

Amplul raport prezentat In cadrul 
Conferinței Naționale; de secretarul 
general al partidului, lovârflșu! 
Nicolae Ceaușescu, constituie un mo
dal de abordare științifică, creatoare, 
a marilor transformAri revoluționare 
petrecute In patria noastră In ulti
mii ani, pe cele mal diverse planuri, , 
de perfecționare a strticturllor orga
nizatorice șl a metodelor de condu-

Jui so-clal-pojitlc, de dezvoltare a 
democrației socialiste.

Excepționala valoare teoretică șl 
practică a documentelor actualei 
Conferințe Naționale consta în aceea 
eă, In Btrlnsă legătură cu măsurile de 
îmbunătățire a activității noastre; in
terne, slnt reafirmate, cu o mare for
ță efe convingere" principiile' care 
stau' la baza politicii externe 0 
partidului și stalului nostru, hota- 
rlrea fermă a comuniștilor români 
de a milita consecvent,-de pe pozi
ții principiale, marxlst-lersinlste, 
pentru întărirea unității și coeziu
nii sistemului socialist mondial, a 
mișcării comuniste șl muncitorești 
internaționale, pentru unirea tutu- 
ror forțelor antilmperlallste in lup
ta" pentru “pace șl progres social. , 

Prestigiul de care ®e. bucură as
tăzi Roroănla In lume este Indiso
lubil legat de rezultatele remarca
bile obținute în opera de, edifica
re socialista a țării, de promovarea 
cu consecvență n relațiilor de largii 
cooperare Internațională, în spiritul 
principiilor de deplină egalitate în 
drepturi, neamestecului In treburi
le interne, avoctajului reciproc, 
resoectarii suveranității naționale 
și i:'de|X-ndente! de stat.

Este de datoria mea să informez 
Conferința Națională câ în ultimii 
ani Județul. Mehedinți a fost vizi
tat de. numeroase delegații din alte 
țări, de diferite personalități poli
tice șl științifice care, sub Impresia 
succeselor obținute de țara noastră 
în toate domeniile de activitate, nu 
exprimat cuvinte de înaltă apreci
ere, de stimă șl admirație pentru 
politica partidului șl statului nos
tru, pentru strălucitul model da co
laborare internațională dintre, cele 
două țări socialiste vecine șl prie
tene, România ți Iugoslavia, care 
au construit în comun grandiosul 
obiectiv — Sistemul hidroenergetic și 
de navigație de In Porțile de Fler 
ale Dunării. Iar pe plan mal larg, 
avlnd ta vedere oporlul Uniunii So: 
vieiice prin furnituri șî asistența 
tehnică, ei constituie un model de 
colaborare si cooperare intre țările 
socialiste.

Doresc șă, subliniez că perioada ce 
s-a scurs de ta Conferința Națională 
din 1007, care In cadrul ansamblu
lui de măsuri a pus bazele noii îm
părțiri adminlsirativ-terltorlale a 
țării, n reprezentat etapo cea mai 
rodnică șl avlntată a dezvoltării 
social-economice a județului Mehe
dinți, etapă de puternică afirmare 
a multiplelor sale valențe creatoa
re, de valorificare superioară a re
surselor materiale șl -umane- de‘ 
care dispune, materializate în rea-

competitivității in producția de auto- 
lurlwnc do oraș. Doresc să asigur 
conferința că cel peste 10 (MO de 
corisiructori de autoturisme de la Co- 
llbașl sjnt ferm hotarițl să de
monstreze înaltele lor calități ieh- 
nlco-profeslotinie șl marca „Dacia" 
se va bucura întotdeauna de un bun 
renume. Deoarece tovarășul Co:i- 
stantin-Drăgnn, prim-secetar ai Co
mitetului Județean de partid Brsițu'/. 
ne-a chemat la Întrecere In prlvin-

v.lngerca că ea poate fi dștlgată de 
noi. Județul.Argeș.

După cum este cunoscut, la Pi
tești se dezvolta una din marile 
platforme petrochimice ale țării. Pe 
această platformă slntem confrun
tați cu probleme deosebit de grele 
in domeniul Lnvestlțllloi. Fac un 
apel la toate colectivele de tnuncă 
din uzinele constructoare de utilaj 
chimic din țară, ruglndu|le sfi, reali
zeze in termen, și dacă este posibil 
și Înainte, de termen, instalațiile ce 
le au in comandă, pentru a nu pe
riclita realizarea planului In 4 ani 
și Jumătate ,ln județul nostru șl in 
județele caro colaborează cu noi.

Stimați tovarăși,
Agricultura județului Argeș se 

dezvoltă i>e o linie intensivă șl re
zultatele slnt buhe de la an la nn. 
Dacă anul trecui am obținui cea 
mal miire produetlo de griu pe 
podzolul nostru, anul aceste rapor
tăm că vom obține’ o producție si 
mai -mare, rcpreze-‘’-J r'"° J“ 
20 009 tone, de'griu pesta producția 
anului 1071 și 10 COO tone In plus 
față de planul hecatui trn. Plita 
acum clțîva ani, așteptam legume șl 
zarzavaturi din nlte județe. în pre
zent, no! asigurăm, prin forțe pro
prii, o bună aprovizionare și livrăm 
și In alte localități. Comitetul Jude
țean de partid acordă o atenție dw>- 
sebită dezvoltării zootehniei șl ra
portăm conferinței că' In anul tra
cul șl In primul semestru nl acestui 
an am realizat indicatorii ta efecti
vul de animale, ta carne; lapte ®i 
ouă. Anul acesta vom vinde In plus 
stalului 5 000 tone carne de pasăre, 
4 milioane ouă, 5 OM tone griu. 1 0WÎ 
tone ofz, 3 MO tone cartofi. 5 0®0 tone 
de fructe șl 4 (MO tone porumb. 
Așa cum ne-nți 'indieni dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceaușeșcu. am 
stabilit un program accelerat, p-antru 
dezvoltarea producției pe pajiști șî 
pășuni. Chemăm Ia întrecere toate, 
Județele țării ca plnă in 1S7-1 să ob-

ținem pe tonte pajiștile din
comunală o producție de peste 

' 2-J W3 kg roasă verde' la ha. Rapor
tăm conferinței că cm realizat și 
depășit angajamentele ce le-atn liiat 
In- fața țârii, privind lucrările de 
desecare șl ridicarea potențialului 
productiv al terenurilor cu exces de 
umiditate.

Pe baza măsurilor luate de partid 
pentru dezvoltarea democrației so-

punde ncestel cerințe desfășurăm o 
muncă concretă In vederea cunoaște
rii legilor șl actelor normative, a 
hotaririlbr partidului, pehiru ridica
rea gradului de cultură șl pregătire 
golltfeo-ldcologlCâ a oamenilor mun
cit Oamenii ajung tot mal mult 
prin propria lor experiență la con
vingerea că cea mal Înaltă formă 
da manlfeslaro a democrației este, 
în primul rînd, disciplina in muncă 
și in producție.^ Așa s-a născut la 
noi tn județ, ta lumina tezelor 
din lulio ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a Plenarei din noiem
brie 1871, o ! puternică mișcaro 
pentru cultivarea hărniciei, cinstei, 
onoarel și dfemhitățlî socialiste.

Profund impresionat de analiza 
creatoare o aituațlei internnțlonalo 
actuale, tăcută magistral de to
varășul' , Nicolae" Ceimțcscu. nu pot 
ita nu exprim și eu. Încă o dală, 
Întreaga npr~K-’"" '-1—--'Oi—iti — 
sule dJree*.-__ 
Înalt umanism

itrunse de un 
—   ,----- ---.—^.„jllat ,cw celoirnaF»
moi mare, reprezeiîtlnd tin plus' de alese sentimente. îmi exprim convin

gerea că prevederile cuprinse în 
noul Cod aT muncii șl In Legea re
munerării muncii vor întări și mal 
mult respectul față f de muncă, su
prema valoare In -societatea noastră, 
ș! vor contribui la transformarea 
muncii într-o necesitato vitală șl o 
plăcere pentru: fiecare cetățean — 
deziderat fundamental al orlndulrii 
pe care o făurim.

Stimați tovarăși, 
După cum se știe, noi, cel ce lu

crăm in Argeș, purtăm un mit Ie-,' 
aendar ,..Și-acum și-ntoldeauna 
Dacă ne întrebați : puteți, argeșeni, 
să Infllțațl construcții mol eficiente 
și să da ți muncii voastre o valoare ’ 
mai înaltă 1 Răspunsul nostru e 
ferm : da ! Putem, pentru că glntem 1 
înflăcărați In munca noastră de cc-1 
mai măreț ideal pe care nt-1 oferă 
în nemărginire partidul șl 
rul nostru general ! 

■ î/ i ' J .

- - - - —- - -
Ziarul „PIIAVDA», organ ni C.C. 

a! P.C.U.S.. publică sub titlul „iioiâ- 
rlreu Conferinței P.C.R.", o amplă 
relatare de la corespondentul său In 
București, care Informează despre 
încheierea dezbaterilor, ș! despre re
zoluțiile adoptate.- Conferința — se 
arată in corespondență — a aprobat 
raportul prezentat de Nicolae 
C'c.iîițeîcii, secretarul- general el 
P.C.R., precum și netlvilatea des
fășurată de Comitetul Central pen
tru înfăptuirea hotâririlor Confe
rinței Naționale din 1057 șl ale Con
gresului al X-lea.

în rezoluția cu privire, la politica

■

■
“I p

ți activitatea Internațională ale Parti
dului Comunist Român și Republicii 
Socialiste România — relatează th 
continuare corespondentul „Pravdei" 
— se arată că noile tratate de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală, Încheiate de România cu O se- ■ 
ne do «taie socialiste, participarea Ia 
intllnirilo bl șt multilaterale.' la .lu
crările congreselor partidelor fră- 
țaștl,- vizitele reciproce nle activiști
lor de partid si de stat, ale repre
zentanților oamenilor muncii ou 
eontribiiiț la o măi hună înțelegere 
reciprocă, ta lărgirea shhimtniluj de 
experiență in coMtrucȘta socialista, 
la dezvoltarea prieteniei Intre part!-' 
dele șl popoarele țărilor socialiste. '

Conferința; șl-a exprimat .satisfac
ția In legătură cu consolidarea ian- 
dlnțelor pozitive ale dezvoltări! co
laborării intre statele continentului 
nostru șl a relevat semnificația deo
sebii'! a ratificării tratatelor încheia
te de U.R.S.S. șl R. P. Polonă cu 
R.F.G. pentru însănătoșirea climatu
lui politic In Europa.

în încheiere, corespondentul „Prav
dei"' Informează că 1a conferință au 
fost aprobate propunerile cu privi
re ta modificările unor prevederi nle 
Statutului P.C.R. și a fost creată o 
Comisie pentru elaborarea prolectu-- 
lui de program al partidului, care va 
fi prezentat Congresului ni XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

r.ou asupra unor sarcini do bază ele tre altele, ziarul menționează 
partidului. ■"

Comuniștii români — .subliniază 
ziarul — au ironfirrhal șl la această 
conferință că principala lor orientare 
In activitatea Internațională râmine 
și mal departe colaborarea cu tonte 
partidele, pe baza principiilor deja 
cunoscute privind egalitatea In drep
turi și Independență, a 
nlnlsmului șl IritemaȘlonallimuIui 
proletar. A fost exprimata ho 
de a se depune strădanii pentru întă
rirea unității mișcării muncitorești 
Internaționale și pentru depă.Șrea 
divergențelor dintre punctele de ve
dere, prin convorbiri șl consultări. 
Deosebit de puternic a fost subliniat 
principiul respectării dreptului fie
cărui partid do a-și elabora de sirra 
stata tor politica .sa Internă' și - ex
ternă, conform cerințelor sale, fără 
amestec din afară. .

jlniil acordat propunerii, prezentate 
de către organizația de partid mu
nicipală București, privind realiza- ,, 
rea înainte de termen a planului 
cincinal, orientarea spre dezvoltarea 
colaborării șl cooperării economice 
inlerhațlonale, spre lărgirea coope
rării României cu țările membre ale 
C.A.E.It.

O relatare similară a fost publi
cată șl de ziarul „ZYCII! WAR- 
SZAWY". Informați! despre ____
ieren lucrărilor conferinței au fost 
publicate, de asemenea, de ziarul 
polonez „SZl.ANliAlt Ml.ODYC".

FRANȚA

actualul plan cincinal va fi reali
zat in patru ani și jumătate, nu prin 
eforturi suplimentare, ci prlntr-o fo
losire mai bună a capacităților de 
producție.

Ziarul „CORRIERE DELLA SERRA- 
scrie, printre altele: Românii vor tre
bui să atingă în următorii 10 ani ni
velul do trai si industrial ul țărilor 
avansate din Europa, dacă nu vor să 
fie condamnați să râmlnă tacă mul
te generații In urma țărilor dezvol
tata — a spus Ceaușescu la Conferin
ța Națională a partidului,, care a a- 
probat, In acest geop, liniile generase 
ale unul .plan de dezvoltare accele
rată.

în continuare, ziarul subliniază că, 
In raportul său, secretarul general 
ol partidului a insistat asupra ne
cesității dialogului direct, fără, in
termediari, intre conducerea parti
dului și populație, organizațiile ' de 
partid trebuie să fie peste tot active, 
Cedușescu n scos In evidență multi-

i

Cotidianul „LE FIGARO" publică 
un articol transmis cili) București de 
J. Gulllemo-Bnillon. Se menționează 
că la Conferința Națională a P.C.R 
au fost votate în unanimitate rezoluții 
că reiau ansamblul temelor dezvoltate 
In raportul prezentat de către secre
tarul general al partidului.

Aceasta conferință -- scrie auto
rul — hotărăște mobilizarea în fapt 
a tuturor oamenilor muncii pentru a 
parcurge o etapă decisivă pe calea 
socialismului multilateral dezvoltat.

A fost limpede exprimată preocu
parea ca eforturile așteptate din par
tea poporului român de a aduce 
România din stadiul unei țări in cura 
de dezvoltare la nivelul unei na
țiuni dezvoltate să fie încununate 
de sticce®, Domnul Ceau-șescu — acrie 
ziarul — apare ca un om do stat con
secvent, care nu pretinde să realizeze 
nici un plan Imposibil. Brullon elo
giază politica externă a P.C.R., .rolul 
jucat in promovarea ei de secretarul 
general al partidului, în ce privește 
relațiile cu țările socialiste și cu alte 
țări, politică ce UusLreazâ In mod 
indiscutabil, locul pe care România 11 
ocupă in cadrul lumii soclahsle.

Ziarul „LE MONDE" a publicat o 
amplă reLatare despre desfășurarea 
lucrărilor conferinței In cta dc-a 
doua zi, oprindu-se îndeosebi'asupra 
acUvîtațU secțiunilor care au analizat 
diferite probleme. Ziarul menjionea- 

,ză desemnarea unei comisii speciale, 
prezidata de Nicolae Ceaușescu, in- 

■ săreinata să pregătească,, înainte de 
ținerea calul de-nl XI-lea con
gres proiectul de program al 
partidului român. Acest program, 
care va consiliul o carta funda
mentală a edificării societății mul
tilateral dezvoltate șl a comunis
mului in România, va îngloba toate 
domeniile polllic0 interne șl externe, 
precum șî obiectivele economico și 
strategice ale partidului pentru vii
toarele decenii.

.. din Uucu-„
reșll, AGENȚIA FRANCE PRESSE a 
informai desprer.încheierea dezbateri
lor Conferinței Naționale n P.C.R., 
tonsemnind principalele momente din 
cadrul lucrărilor și Îndeosebi cuvir.- 
tarca rostita de secretarul general al 
partidului, din care redă un amplu 
rezumat. în comentariul el, ogențla 
subliniază importanța acestei' ro- 
unlqnl a comuniștilor români. Parli- 
«ăpanțll, caro s-au constituit Intr-un 
for conducător al partidului, au sub
liniat că acțiunea partidului consti
tuie o entitate complexă șl multifor
mă, se înscrie Intr-o perspectivă în
delungată șl'Înglobează toate dome
niile vieții națiunii, inclusiv cel al 
politicii externe. Aceasta acțiuite ur
mează aă se traducă Intr-un program 
pt! care o comisie 11 va elabora ince- 
plnd de acum, și-l vn prezenta Con
gresului el! XI-lea. Conferii!’,a, ajjTC- 
cfaztJ France Presso, a pus un accent 
deosebit asupra problemelor econo
mice. De asemenea, ea, a confirmat, 
printre alta imperative, Întărirea 
partidului, conform .principiului iccn- 
IraliMnuIui democratic. în ce privește 
ideologia șl cultura, nu fost dezvolta
te tezele Plenarei din noiembrie ,1071 
a C.C. Așa cum au subliniat și vor
bitorii, ele urmăresc crearea unui om 
avansat, care să devină celula do 
bază a unei societăți mai juste — so
cietatea comunista. Un control sever 
al cheltuielilor stalului, o restructu
rare și o simplificare n aparaluiui de 
producție, 6 Innoii ' ’

" 1 . _ ..,______

InstlluțiUe guvernamentale și admi
nistrație vor trebui, printre altele, să 
contribuie hi înfăptuirea linie! defi
nite de conforlnță.

BEi.GRAD bat' raptertul" prezentat’’de" iovarfl’yal în sfirșlt, aedt for de conducere al 
.........................paj'lidulul a dat un sprijin solemn ....... .. ... ... . (

-..... ---------------- ........ .........-- ..........- au promovat-o iri’decursul anilor, in
pă amănunțit de sarcinile imediate re|aîjSIe României’cu alte țări șl ale 

î'urtkluln! Comunist Român cu alte 
partide frățești.

Ceaușescu a scos în evidență multi
tudinea contactelor internaționale pe 
care le întreține, In prezent. Româ
nia, pe picior de egalitate, cu țări 
socialiste și cu nlte țărL

Din raportul, SQerelaruluî general j 
aî P.C.R reiese că politica externă 
românească acordă atenție perspectiv.'; 
velor unei adevărate destinderi ofe
rite, de pregătirile In vederea con
ferinței general-europene. Ceaușescu 
a relansat ideea unui plan de de- 
nuclearlzare a Europei de sud-esl, 
propunlnd o lntllnire în nivel înalt 
a țârilor regiuni! balcanice.

FiNLANDA

Ziarul „RUDE Pit AVO", organ al 
C.Cț al P.Q din Cehoslovncra. infor
mează că delegații la Conferința Na
țională a P.C.R. ou aprobat ra
portul prezentat de tovarășul Nlculne 
Ceaușescu, activitatea Comlteiulul ■ 
Central, a tuturor organelor șl orga
nizațiilor de partid, desfășurată: In 
perioada caro a trecut de la Confe
rința Națională din 1S>37 șl Congresul 
al X-lea ale P.C.R.

„Rude Prâvo“ relevă, de asemenea, 
că In rezoluția privind politica și 
activitatea internațională a partidu
lui șl stalului nostru conferința a 
constatat că România întreține rela
ții de prietenie, colaborare și solida
ritate internațlonallstă cu toate" ță
rile socialiste și cu celelalte state 
care construiesc o viață nouă. Este, 
de asemenea, evidențiat faptul că re
zoluția se pronunță pentru Începe
rea nelnllrzlală a pregătirilor in ve
derea convocării conferinței general- 
europene In problemele securității și 
cooperării.

Relatările cu privire Ia Încheierea 
conferinței, in rezoluțiile și hotări- 
rile adoptate do aceasta au fost 
publicate .și de ziarele „PRACE” 
șî „LIDOVA DEMOKRACTE".... 1 ■ s

R. D. GERMANĂ

Ztarul „KANSAN UUTISET", er- 
gunul central al P.C. din Finlanda, 
a publicat comentariul intitulat 
„Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român deliberează asu
pra raportului privind dezvoltarea 
economică*. După-ce relevă că pen
tru mai buna desfășurare a lucrări
lor au fost constituite zece secțiuni 
nie conferinței, care au purtat dez
bateri pa marginea raportului pre
zentat de secretarul general Nicolae 
Ceasșescu," zlhrul subliniază că 
„Scopul principal nl propunerilor 
prezentata in nceat raport II consti
tuie accelerarea dezvoltării Indus
triale și creșterea exporturilor ro
mânești pentru următorii 15 ani".

Ziarul finlandez de limbă suede
ză ..iii!i<;vui)srAi>sin.Ai)i:r- B 
publicat, la rindul său, un comen
tariu Însoțit de o fotografie a tova
rășului Nicolae Ceausescu. în co
mentariu se arată, Intre nițele, că 
„uan dintre problemele centrale care 
vor sta In viilor in atenția condu
cerii statului român o vp constitui 
analizarea atentă șl adoptarea de 
măsuri pentru dezvoltarea rapidă a 
economiei românești".

MAREA BRITANIE
zSr YxâSiSiĂX- 1 taMkM 

sub titlul „Pașii României spre pace" 
un material in care arata că la Con
ferința Națională a P.CR s-a hotă- 
rit ca planul cincinal ol României 
să fie îndeplinit în patru ani și Ju
mătate „nu prin eforturi fizico supli
mentare, d prlntr-o mal bună fo
losire a posibilităților noastre do pro
ducție" —■ după cum n relevat se
cretarul general al partidului. 11:-. 
rindu-se la cuvlntarea de Încheie
re ziarul citează ideea : „Trebuie să 
facem tot ce depinde de noi pentru 
a realiza destinderea, pacea și coope
rarea intemnțlonnlA".

Ziarul „TIMES" a publicat o in
formație despre Încheierea luerfiri- 
lor Conferinței Naționale a P.C.R, 
subliniind că tn general occentul a 
fost pus pe .probleme economica. 
Referlndu-se la politica externă, 
..Times" menționează, printre alte
le, că a fost reafirmata poziția P.C.R. 
privind relațiile între partidele co
muniste, conform principiului po
trivit căruia flecare partid ara res
ponsabilitatea să-și xtabilenscă pro
pria ®a strategie și propria sa tac
tică rOToluțlonară.

AGENȚIA REUTER anunță, prin
tre altele, -sporirea numărului de 
membri oi C.C." al P.C.R Agenției 
arată că actuala conferință, p-e j.cstr^^H *■ 
o apreciază ca pe o dezbatere majoră, 
n aprobat cu entuziasm, ovnțlonind 
șl scandlnd numele secretarului genfir 
ral al P.C.R, programul de măsuri 
economice șl politice prezentat de 
d-sa. .Agenția' relevă, in mod deose-

reSpunsabliltațllor Irifre Parfid, Ceaușescu. mențlonind ra o confir
mare alegerea sa in fruntea Consi
liului Suprem al Dezvoltării Eco- 
r.omlco-Sn-cî.ile a României șt nl Co
misiei Însărcinate cu elaborarea pro
iectului de program al P.C.R

STATELE UNITE

JBABOTNICnraKO DELO", 

pro Încheierea Conferințef Naționale 
a P.C.R. So arată că delegații au n- 
daptat In unanimitate rezoluția care 
oproM raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Cenușescu, precum și 
rezoluțiile elaborate de secțiuni!» 
Conferinței. Ziarul informează, tot- 
o-daiă, despre lărgirea componenței 
C.C. ni P.C.R

Cuvlnlnrea dâ încheiere —■ scrie ■ 
„Itebosnlcesko Delo" — t> fost rostită:. 
de secretarul general al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu,- care a dat' 
o înalță..apreciere rezultatelor con
ferinței. Conducătorul de partid și "de 
stat român a rabUiflat că d^baterite; 
au* constitui: 6 expresie a- voinței 
partidului șl ixipnnihii român de a 
se lua ..măsurile cele ' ........
pentru realizarea1 In c___ ___ __
condlțitm! n holfirirllor Congresului: 
al X-lea ai P.C.R, p-entru construi
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România Socialistă.

Ziarul „OTECESTVEN FRONT” 
publică, la rindul sau, o amplă co
respondență sperială din ’ București, 
întitulata „Eveniment Important In 
viața Româplel vecine". ZJarul evi
dențiază atenția acordată dezvoltării 
soclal-economice a României, per
fecționării planificării și conducerii 
societății, lârgiril democrației socta- 
llste, creșterii rolului conducător al 
partidului și activități! internaționale; 
n acestuia. Ziarul menționează rezul
tatele bune raportate la conferință ; 
ca urmare a Introducerii a noii or
ganizări admlnlstratlv-teritorlale. Uq 
loc' important 11 ocupă șl bllonțul noii 
organizări in Industrie,', unde au fort 
create centrale. Se adaugă că, pinii 
la sfirșltul anului, la centrale trebui'; 
să fie transferate noi cadre din mi
nistere șl să se lichideze unele verigi 
intermediare, In scopul combaterii 
centralismului excesiv șl paralelis
mului.

Relatări despre Conferința Națio
nală n P.C.R au apărut, de aseme
nea, In ziarele bulgare „ZEMEDELS- 
KO ZNAME", „TRUD" șl „COOPE
RAT! VNO SELO".

R. S. F. IUGOSLAVIA

Ziarul „NEtfl’S DI.CTSCIILAND-, 
organ ni C.C. al P.S.U.G., inserează ’ 
in pagina externfi o corespondență 
transmită din București, informlnd 
că lucrările Conferinței Naționale a 
P.C. R. au luat sf!irșlt prin adoptarea 
in unanimitate a mai multor hotarlri 
șl rezoluții și cu o cuvlntare a secre
tarului general al parUduluL Hotari- 

'* rHe șl *' rezoluțiile — mențlonMzft - 
. corespondența — se referă, printre

i A: oițele,' la Întărirea 'rolului conddWfo^ț 
______ _ j al' partidului In toate domeniile, la 

mal potrivite ‘' Ddlncirea democrației socialiste șT.
cele mai bune ridicarea nivelului de trai al popu-

i lățirea activității economice, p-'r-

„acte normative, ou permis 

dorilor In creșterea operativității șl 
inițiativei, In elaborarea, lirntarirea 
și Înfăptuirea deeizlllbr.

Dacă sistemul pe ansamblul său 
și-n" dovedit pe deplin eficiența șl 
viabilitatea, trebuie să arătăm câ 
mal slnt nu puține situații In care 
comitetul județean, ■ întreprinderile 
șl unitățile economice din județ în- 
tîmptoă mari dificultăți, cauzate de 
nere-spectaf'ea șl neapllcarea corec
tă a unor prevederi legale.

Considerăm eă este timpul ca 
peste tot să se acționeze cu maxi
mă responsnblUlale, In spiritul ho- 
tărlrllor partidului .•;! guvernului, 
să’ se respecte cu strictețe legile ță
rii, care guvernează activitatea eco
nomică, sa ge -pună capăt fenome
nelor care frlneazfl desfășurarea 
normală a proceselor de producție 
în întreprinderile noastre Boclallsle.

Pentru aplicarea în vlațâ a hotă- 
rlrîi Comitetului Executiv al Comi
tetului Centrai al Partidului Comu
nist Român cu privire la generali
zarea schimbului 11, introducerea 
șl extinderea schimbului III, In ve
derea folosirii complete a capacită
ților de producție existente, orga
nele și organlzațlil® d® partid au 
Inițiat studii șl analize, au stabilit 
măsuri concrete In scopul aslgurfirîi 
nevoilor de cadre calificate. Din 
aceste analize se desprinde conclu
zia că pentru creșterea coeficientului 
de schimburi este necesar ca foru
rile tutelare să asigure nivelurile de, 
balanță șl de plan In funcție de 
încărcarea eorespunzăteare a capaci
tăților de producție.

Apreciind tn r.tc-d deosebit reali
zările industriei constructoare de 
mașini, apbrlul său preponderent la 

programelor de indus- 
dezvoltare economică a 

Ivelul creației ’științifice 
.. .........' românești de certa com- 

„jîiUvIlate, numărul considerabil de 
cadre de Ingineri șl specialiști, de 
muncitori și tehnicieni cu înaltă 
calificare, putem jl trebuie să tre
cem ncîntîrzîat la descoperirea și 
lichidarea tuturor cauzelor genera
toare de produse cu parametri teh- 
nlco-eeonomlcl scăzuți, atib nivelul 
produselor similare realizate !n ță
rile dezvoltate.

Țlnînd scama de sarcinile pre
zente șl de perspectivă care trebu
ie rezolvate de Industria noastră, 
este necesar să1 se studieze perfec
ționarea ta continuare h reglemen
tărilor în vigoare, în sensul de a 
spori preocuparea pentru cercetare 
șl, dezvoltare, găsind șl apllcînd 
forme care sâ permită crearea bazei 
materiale pentru, cercetări experi
mentale ,și încercări de laborator Ia 
toate întreprinderita producătoare, 
cit si cointeresarea motertalfi stimu- 
Intorie pentru cadrele proprii șl În
deosebi, pe::trn; colaborările cu oa
meni de știință șl specialiști din a- 
fard. Referind n-mă la aceste pro
bleme, am convingerea că fondurile 
angajate sub această formă vor fl 
înzecit recuperate, Iar programele 
elaborate de! pțirtid vor fi înfăptu
ite cu și mai mult succes.

Apreciind Încă o data imrwrtanța 
deosebită ce o prezintă lucrările 
Conferinței Naționale a partidului 
pentru îmbunătațlrea șl perfecționa
rea muncii de conducere a activită
ții econoralco-spclale, în contextul 
adînclrll permanente a democrației 
soclalisteti în numele comuniștilor, 
nl tuturor oamenilor muncii din Ju
dețul Mehedinți, ne nngajâm In fața 
Conferinței Nr.jionnlo, a secretarului 
nostru generai — tovarășul NICOLA". 
CEAUSESCU — să ne consr.crflm 
tonte tortele. Întreaga noas
tră capacitate și putere de muncă 
InfăptulrH In mod exemplar a po
liticii pnrîlduhil, a Itotarlrllor ce r.o 
vor adopta de către actuala con
ferință.

dorilor In
,ni.- n
și Înfăptuirea di".lUV r» A i « vn , ■ ; 
și-a" dovedii

mal slnt nu —

1—1073, prin..

n, fapt ce va determina ca

trei ori moi mare față de
-

Vă rog să-ml îngăduiți să exprim 
ți cu acest prilej glodurile "șl sen
timentele’comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncit, de Înalta stimă 
ți recunoștință față de conducerea 
partidului șl stalului, pentru spri
jinul deosebit de prețios i acordat 
In mod permanent județului Mehe
dinți. Aprecierile conducătorului 
partidului țl statului — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — observațiile sale 
critice și Indicațiile date la fața lo
cului, în întreprinderile șl unitățile 
economice, In Intllnirile cu activul, 
de partid șl de stat, cu prilejul vi- ' 
zilelor do lucru în Județul Mehe
dinți, au constituit șl. constituie 
pentru noi un adevărat program 
de acțiune, un puternic Imbold în- 
îmbunMțlrea șl perfecționarea con
tinuă a întregii noastre activități.

MlllUnd cu fermitate pentru în
făptuirea măsurilor stabilite de Con
ferința Națională șl Congresul al 
X'-lfeil nl P.CJL, comitetul județean 
de partid a Inițiat multiple, șl va
riate acțiuni polltlco-orgahlzatorice 
pentru 'taobU.taareh comuniștilor, a 
tuturor oamenilor- muncii la înde
plinirea sarcinilor ce revin Județu
lui din' nctualul clncinaL In aceasta 
direcție, comitetul județean de par
tid a conlucrat în mod fructuos cu 
ministerele și InsUtuțlile centrale, 
a primit un sprijin permanent din 
partea Consiliului Economic, a sec- ’ 
(iilor Comitetului Central, din 
partea Consiliului de Miniștri.

Angajați cu toate tortele In ma
rea întrecere pentru InUmplnarea 
Conîerințel Naționale a partidului 
șl a celei de-a XXV-n aniversări a mașini, apt 
proclamării republicii, oamenii înfăptuirea

a primit un sprijin permanent din 
r„„i„r> uT'nncril.iiiiii F.mnhnillr'_ a S.ftC- “ 
(filor Comitetului Central, 
l“Ângajâțî cu toate tortele In 
rea întrecere pentru lntlmpli 
Conîerințel Naționali

proclamăril republicii, oamenii mun- înfăptuirea programi 
cil din industria județului au obți- trtaltzare șl dezvolta 
nul noi șl,importante succese, de- pnirlel, nivelul" eres 
[jfișlnd planul producției globale pe șî p.in'lce ' r 
primul semestru ol anului cu 4,r la peLIUvIlatc,- 
sută, plenul producțlel-mnrîâ fabrl- ■ ■ ■
cate - cu 2,3 Ia suta, productivita
tea muncii — cu 2 6S3 lei pa sala
riat, reailzind pe seama acestui in
dicator G4,5 ta sută'din .ipcvul Pr(J' 
ducțlel globale Industriale : s-a rea
lizat 55,S 1b sută din planul de In- 

„pi anul. 1072 : s-au 
suplimentar la export produ- 
valoare do 2,5 milioane iei

vesllții 
livrat 
se în viuvujv t
valută. Rezultate remarcabile nu ob
ținut lucrătorii ogoarelor care, in 
zilele premergătOGre conferinței, au 
Încheiat campania de recoltat șl m- 
coltater șTcdntractate rcu statul •

Succesele obținute plnă In i"’

asumate s
«‘“reflectare 'a atașamentului 
profund față de întreaga 
internă șl externă a parii 
statului nostru. Raportam

răspundere posibilitățile
In codrul județului Mehedinți pen
tru aplicarea iii viață a îndemnu
rilor secretarului general al parti
dului privind realizarea actualului 
cincinal. înainte de termen, f<>ie£tS- 
vele de dameal ai. muncii slnt ho- 
tarile ca aceasta înflăcărată che
mare să devină realitate. Cincinalul 
în patru ani și jumătate — aceasta 
Barclnâ, subliniata cu deosebita preg
nanta In raportul prezentat de to
varășul . Nicolae Ceaușescu, ne în
suflețește P® toți șl constituie în 
prezent obiectivul fundamental ui 
întregii noastre activități, gerierlr.d 
noi șl valoroase inițiative șl energii 
creatoare, pipresla înaltului palr.o- 
Lism al întregului popor.

Stimați tovarăși.
Apreciem că măsurile stabilite de 

Conferința Nationals șî de Congre
sul al X-lea al partidului, de plo-

traducerea iri bază n produselor ro-,

dementele suplimentare 
unuuu» -colectivele de oameni ai 
muncii din JudețuL Mehedinți alnt 
--ofuntiTTaja 'de“în'treaga politică 

whă sl externă a partidului ■ și 
-iș; Confe

rinței Naționale că, analizînd cu . , gSsrum.a-Hiij 1 existente

în principala emisiune cotidiană 
dedicată acluaUtâțil politice. POS
TUL DE TELEVIZIUNE BELGRAD 
a transmis* o corespondenți^ specială 
din București in legătură eu încheie
rea lucrărilor Conferinței Naționale 
a P.C.II, Corespondența n fost pre
fațată de imagini, care prezentau pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu rostind 
cuvlntarcn de Închidere a conferin
ței. în relatarea trimisului special nl 
televiziuni! Iugoslave șa subliniază 
că' „prin cuprtoz&toarha abordare a 
tuturor domeniilor vieții sodetățll 
române, ca șl a politicii. partidului 
șl statutul, această conferință apar
ține, desigur, celor mal importante 
Întruniri din Istoria Partidului Co
munist .Rontan; în rezoluțiile -ndop- 
tațe’.șȘnt fixate cu precizie căile de 
Întărire economică a țării. și de re- 
zoivare a tuturor problemelor socia
le, Delegații la conferință au expri
mat deplina unitate a partidului, 
profunda încredere In tmurășu! 
Nicolae Ceaușescu; care este, evident, 
principalul arhitect al acestui impo
zant plan de dezvoltare". ,

Nicolae Cenușes-ai n caracterizat 
actualul moment ai României ea mo
ment istoric decisiv. Se poate spune 
— a arătat el — că astăzi trăim mo- 
njente de care depinde locui pe care 
11 vn aven România soclalislă' in 
marea familie a țârilor sociallsle, a 
tuturor națiunilor lumii. în mod vi
brant, solemn, la nivelul momentu
lui, Ceaușascu a apelat la toate for
țele sociale să îndeplinească cu dis
ciplină indicațiile partidului șl a 
arătat că, in ceea ce U privește, I?! 
va consacra întreaga activitate șl 
Întreaga sa vlnțâ cauzei socialismu
lui șl comunismului, vlltoruiul feri
cii al României.

în edițiile de .slmbătă dimineața, 
ziarele „BORBA" șl „FOLITIKA" 
publică o amplă relatare n agen
ției Tanlug. „PolitlKa* relevă că 
in cuvlntarea de încheiere a con
ferinței. tovarășul NTcotae Ceaușescu 
'și-a exprimat șatjsfacțla față de 
succesul lucrărilor acestui înalt 
fo- de partid și ‘ a starult din

lațlel. „Neues Deutschland" — 
subliniază că România vn acor
da o atenție deosebita colabo
rării economice, cooperării și specia- 

■ Uzării in producție cu toate țările so
cialiste. Conferința s-a pronunțat 
pentru recunoașterea Internațională a 
R.D.G. precum și începerea imediata 
a pregătirilor practice pentru convo
carea conferinței general-europene în 
problemele securității și cooperării. 
Corespondența menționează că, fnlr-o 
rezoluție, conferința a confirmat so
lidaritatea sa de, luptă' șl sprijinul 
pentru eroicul popor vietnamez, ară
ți nd că România so pronunță pentru 
încetarea imediată a războiului dus 
de S.U.A. In Vietnam, a bombarda
mentelor șl a altor acțiuni militare, 
pentru rotragorea totală a trupelor 
americane, pentru ca poporul viet
namez, ca și popoarele Cambodglel șl 
Laosulul, să-și poată rezolva In mod 
liber problemele, fără vreun, amestec 
din afară. Conferința exprimă spe
ranța că tratativele de la Paris vor 
duce In bel mal scurt timp la soluții 
politice, care corespund Intereselor' 
păcii în aceasta regiune și în întreaga 
lume.

R. P. UNGARĂ
Zlnral „NEPSZABADSAG", or

gan nl C.C. al P.’d.S.ii., a • publ!-' 
cat o amplă știre a agenției M.T.Î.. 
anunțind Încheierea derijalcrilor de 
trei zile ale conferinței, aprobarea 
rezoluțiilor pregătite de cele zece sec
țiuni nle acesteia, crearea Comisiei 
pentru elaborarea proiectului de 
Program al partidului. Se arată ci, 
Intr-o rezoluție, conferința a epro-

Nicolao Ceaușescu și activitatea des- ...
fășurntă de Comitetul Central. Ziarul politicii pe care conducătorii români 
mențloneoză că alte rezoluții se ocu- —--------- --------.

șl do perspectivă, aflate in fața eco-1 
nomlel nnțlonalo. Rezoluția consacra
tă problemelor economice slablleție 
principalele orlcntârl ale dezvoltării 
oconomleo-sodale a României In 
următoarele două decenii. Printre 
altele, se arată că, plnă în anul 
1900. ritmul anual al creșteriî 
producției industriale va fl de 9—10 
Sa sută, lor venitul național pe can 
de locuitor va ntinge 2 5W—3 OM de 
dolari. Ziarul menționează, totoda
tă, rezoluția adoptată de conferință 
cu privire la Înflorirea națiunii.so
cialiste șl la problema națională hi 
Republica Socialists România. în 
legătură cu rezoluția privind politi
ca și activitatea internațională, 
„Nepszabadsag* remarcă însemnăta
tea aeordntă consolidării relațiilor de. 
colaborare și prietenie cu țările so
cialiste. Ziarul consemnează hotări- 
rea privind modificarea unor preve
deri nle Statutului partidului, dez
voltarea democrației socialiste, prin
cipiile eticii comuniste, perfecționa
rea muncii polIllco-orgwilMtorlce și 
Ideologice a partidului, precum și 
lărgirea componenței Gomiteldlul 
Central.

Știri similare au fost publicate șl 
de ziarele „MAGYAR NEMZET", 
„NEPSZAVA", „MAGYAR H1R- 
I.AI".

R. P. POLONĂ
re- 

luted o relatare 0 agenției P.A.P.. 
informează cititorii polonezi despre 
încheierea dezbaterilor și tonte'rezo
luțiile adoptate de conferință. Pria-

Zlnral „AVAN1T- relevă din 
vintarea do încheiere» a Conferința! 
Naționale a P.C.R, rostită de secre
tarul general a! partidului, Îndeo
sebi două probleme : realizarea pla
nului cincinal Înainte de termen ți 
preocuparea l’.C.n. pentru Întărirea 
relațiilor de prietenie șl colaborare, 
dintre țările socialisto șl partldela 
comuniste.

în ceea ce privește realizarea pla
nului cincinal, ser:o ziarul, Nicolae 
Ceaușeseu n Insistat asupra necesi
tății linei mal bune folosiri a e'ncr,- 
glîlor umane șl a resurselor, deeln- 
rindu-se convins că timpul de rea
lizare a cincinalului va putea fi re
dus la patru bh! și Jumătate, in Ctfi 
cș privește a doua problemă, 
Ceaușescu a insistat asupra stabili
rii do norme care să prevadă solu
ționarea eventualelor divergențe prin 
negocieri, exduzlnd orice fel de pre
siuni..

Ziarul „IL I'OI’OI.O" se opre?te 
asupra importanței conferinței care,- 
potrivit ziarului, a fost consacrata In 
mod esențial mobilizării maselor In 
vederea unui efort în producție, ur
mărind o creștere rapidă 0 nivelu
lui de trai fi o îmbunătățire a bu
năstării populației. Din cuvlntaren de 
încheiere, rostită de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, ziarul relevă Ideea câ

Ziarul „NEW YORK TIMES" In
formează-eft Conferința Națională a 
P.C.R. a adoptat un larg program do 
măsuri preyăzlnd îmbunătățiri econo
mice majore pe plan intern șl iniția
tive importante pe planul politicii 
externe; Delegații au votat, de 
asemenea, pentru mărirea nti mă
rului de membri al Comitetului 
Central al Partidului. Rezoluțiile și 
hotăririle aprobate includ recoman
dări privind reducerea săptămlmi da 
muncă, creșterea pensiilor, îmbunătă
țirea aprovizionării populației cu bu
nuri de consum șl altele. ■

în cuvlntaren rostită la încheierea 
daabaterilor, scrie „New York Times", 
dl. Cenușeseu s-a concentrat asupra 
problemelor economice. Liderul ro
mân n arătat că in ultimii zece ani 
s-au făcut mari investiții ajungln- 
du-se la un volum uriaș de fonduri 
fixe șl a subliniat că acestea trebuie 
să fie ralorlfleate mal bine.

în una din numeroasele salo re
latări despre Conferința Națională 
n P.C.R.. AGENȚIA UNITED PRESS 
INTERNATIONAL relevă, printre 
altoie, pasajul din cuvlnlorea ' rosti
ta la încheierea lucrărilor de preșe
dintele. Nlcolne Ceausescu, in care 
se subliniază că P.C.R. ș! România 
vor face tot ce le va sta in putință 
pentru a promova In continuare des
tinderea, pacea și cooperarea interha- 
țîonalA

Aceeași agenție scoate In eviden
ță unitatea P.C.il,, manifestată in 
Conferința Națională, relevlnd una
nimitatea cu care delegații au apro
bat hotărlrlle șl rezoluțiile dezbă
tute, precum șl popularitatea de core 
se bucură secretarul general al parti
dului.

C.A.E.It
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialise România
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Domnul ANWAR EE SADAT.
Președintele Republicii Arabe Egipt

■-

xec'jțte continuă intr-un ritm iri-
. ■- ■ 1 

Consemnlnd aceste realizări depr

lui de Stat 
tovarășul Nlcolae Ceausescu

5 4

a primit scrisorile de acreditare
■ «

a noului ambasador al Greciei
Luind cuvintul cu prilejul p?e- țel naționale, neamestecului în

zemărll scrisorilor do acreditare. treburile interne, egalității In
ambasadorul Arlstotelis Phrjdas a drepturi ș! avantajului reciproc, 
spus, printre altele : Viața demonstrează că promova-

„Un postulat fundamental a! po- raa niestoc princip!! constituie o 
lltlcll externe a guvernului. grec condiție primordială a dezvoltării
este acela al promovării raportu- iwsmale a relațiilor dintre state,
rllor șl cooperării eu toata statele a asigurării păcii in lume, 
membre ale comunității Interna- ■ ' ......
ționale șl îndeosebi cu țările regiu
ni! sud-est europene, atit pe pin.i 
bilateral cit șl muîtilaleral'’.

„Ne bucură, — a spu? în corțH- 
nuare vorbitorul — stadiu!'aciuai 
al relațiilor dintre Grecia și Roma
nia. Acestea stnt bune șl amicale, 
determinata de dorința reciprocă 
de cooperare. A face ca aceste ra-; 
porturi să fie mal bune, ca această 
cooperare să fle și mal largă, re
prezintă un obiectiv permanent al 
țiolltlcir guvernului oien. O aseme-

' extindere, a cooperări! intre 
" Gț ;a șl România, paralel cu 
progresul realizat în raporturile 
țărilor noastre cu alte state din 
sud-estul european, va duce, slntem 
incjedlnțațl, la o cooperare multi
laterală în regiune, care nu va 
putea fl decit In favoarea 'păcii, 
securități! șl bunăstării tuturor.

Permltețl-ml, domnule președin
te, să vă asigur că nu voi precupeți' 
nici un efort, orieit de marc ar Ș, 
pentru a-mi adlice contribuția la 
sîringerea l&gătQrilor intre Grecia 
și România, Intre popoarele elen 
șl român. Prin istoria lor, pYln 
cultura ș! nivelul lor ridicai de ci
vilizație, p-in atașamentul față de 
cauza-țjăcli șl înaltele valori e- 
nunțate'tn Carta Națiunilor Unite, 
popoarele elen ș! romftn sint pre- 
desllnate să meargă pe aceeași 
cale : aceea a cooperării, prieteniei 
și a păcii0.

Luind cuvîntul, președintele Con
siliului de Stat al Republici! Șo- 
cfallsto România, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, după ce a adresat am
basadorului grec un salut cordial 
și o călduroasă urare de bun 
venit In țara noastră, a spus

„Poporul român, ferm angajat țn 
opera de edificare a societăți! so
cialiste multilateral dezvoltate, 

.este profund interesat în dezvol
tarea unor largi relații du colabo
rare șl cooperare cu toate statale, 
fără deosebire do orindulre so
cială, po baza respectării princi
piilor suveranității șl lndepctiden-

vmjf arts.;

Așa cum ați subliniat ?i dum
neavoastră, există numeroase po
sibilități ca relațiile româno-etene 
sA so diversifice pe mulțlpîa pla
nuri și, !n primul rind, pe tărimul 
schimburilor comerciale ș! al coo
perări! economice, tehnlco-știlpțj- 
flee ș! culturale.

De altfel, România acționează 
consecvent pentru adlncirea cola
borării Intre țările din Balcani. In
tensificarea eforturilor șl inițiati
velor constructive ale tuturor sta
telor balcanice, întreprinderea de 
noț acțiuni concrete s'nt menite să 
ducă !a transformarea regiuni! 
noastre Intr-o zonă a păcii, co
laborării și bune! vecinătăți.

Realizarea una! largi cooparări 
în această parte a continentului ar 
influența, pozitiv atmosfera poll- 
tlcă de pe.continent șl din lume*".

în Încheiere," tovarășul Nlcolae 
Ceaușcscu a spus :

„Amreținut eu. satisfacție, 
doninule ambasador, dorința dum
neavoastră de a vă Începe misiu
nea tn România printr-o’ activi-^ 
tata cit mul rodnică In folosul dez
voltării relațiilor dintre țările 
noastre, al întăririi prietenie! și co
laborări! dintre popoarele român și 
elen, ai cauzei păcii șl destinderii 
internaționale.

Doriudu-vă deplin succes In a- 
ceastă activitate, vă asigur că vă 
veți bucura de Întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, ai guvernului 
român ș! ni meu personal",

După ceremonia pr^entarii sr:i- 
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, a avut o con
vorbire cordială, prietenească cu 
ambasadorul Gredel, , ÂnstoleUs 
Plțrydâs.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire nu luat 
parte Constantin Slătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, șl Cor
nelii! Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Au fost, de asemenea, pre- 
zențț ntembri nl Ambasade! Gre
cie! la București.

f

■ ' J y 'l ' •

ZtUÂ CONST^CTORULUÎ
țillor Industriale — forul central 
coordonator al întregii activități din- 
domeniul ■Investițiilor — ou depășit nn «-nl w, « <L-> >3 v , £•«;••> ,« r • <• î 1 ț S | ' I ('ț 
suta, volumul. lucrărilor executate 
attaglncț astfel peste 48 la sută din 
planul anual, cota superioară pro-, 
vederilor inițiale. ,

—■ ■ ■ ■ iriceperea * ctmslruc-

7 j domeniul ■Investițiilor — nu
i sarcina de plan semestrială

saifâk vnkrmul toerftrhcw* g:

Hărnicia șl priceperea construc
torilor se înscriu pregnant In noun 
geografie; Industrială- Mttel, numai 
In primele .șa& hmi ;alo alaiul nn 

i -fost puse In funcțiune ,121 capu- 
*;■ ■ 7 xlucțle.Industriale, diri- 

; -T dat integral in explotf- 
tare sistemul hlurocnergelta Porțilâ 
de Fler, primul grup dc 280 MW de 
la Centrala termoelectrică Rovlnnri, 
o nouă capacitate de 2OT MW la 
Centrala electrică da termoflcaro 
Brazi, noi capacități la combinatele

-■
E; O

1 • ' •
f-VL ...i.injrii
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Excelenței Sale
Se j*

CAIRO
Cu ocazia Zilei naționale a Republici! Arabe Egipt, In numele Camd- 

llul’ui de Stat, nl poporului romftn și nl meu personal, Im! este deosebit 
de plăcut să adresez cele mni calde felicitări Excelenței -Voastre, pre
cum și cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, de progres 
;șl bunăstare poporalul egiptean.

Păslrind cele mni vi! amintiri despre vizita pe. care om fftcul-o recent 
In frumoasa șl ospitaliera dumneavoastră țară, despre contactele șl con
vorbirile avute, Inii exprim' șl de această data convingerea cft .relațiile 
prietenești, de colaborare multilaterală intre Republica Socialista Rorr.fi- 
;n'.a șl Republica Arabă Egipt,se vor dezvolta continuu, spre binele ambe
lor noastre popoare, al eâuzel'pftcH și ințelegeril internaționale.

CEAUȘESCU
Consiliului de Stat 
Socialiste România,

termoflcaro
‘

siderurgice din Galați șl Reșița, frel 
linii de ciment la Combinatul de 
materiale de construcții din A lead 
®.a. Pa șantierele unor mari obiec
tive de Investiții — Hidrocentrala 
do pe Lotru, Fabrica da calculatoa
re electronice București, Urina de 
strunguri din Tirgovlsle, combină- ' 
taie de Îngrășăminte din Slobozia ți

■■ r ,t NICOLAE
Președintele
al Republicii

Maiestății Sale Imperiale
HAILE SELASSIE I 

împăratul Elippi^i
ADDIS ABEBA

Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări n zile! de naștere a Maiestății 
{Voastre — sărbătoarea națională a Etiopiei —, îmi este deosebit de plăcut 
să vă adresez, cordiale felicitări ș! cele ma! bune urări de sănătate și fe
ricire personală, de pace și progres poporului etiopian prieten.

x«-

r .. MRU UG U.1H țl

Pfatra Neamț ș.a, — lucrările de e- 

tens,
Conxemnlnd aceste realizări door 

sablte, Înregistrate In Inșufiețltoardn 
Întrecere socialistă, nu se pot trece 
cu vederea lipsurile semnalate in 
activitatea constructorilor. Nu In 
toate cazurile, substanțiala depăși
ră a prevederilor pianului se re
găsește in punerea In funcțiune la 
termen șl chiar ma! dereeme, ix: 
măsura sarcinilor dc plan, a noilor 

_____ producție.""" 
H _______ . neajunsurilor

care au generat o serie de Intlr- 
zteri jalonează un program de mă
suri urgente pentrți accelerarea 
ritmului de execuție; pe șantiere Șl 
Înlăturarea fără fnU'rzJero a difi
cultăților .cofistatațOj - Ministerele și 
celelalte organe economice centră- ; 
Ie, benefici arii do Investiții,' dnr mni 
ales cadrele da conducere de pe 
șantiere, colectivele do construc
tori,- In. ansamblul tor, nu datoria pft 
acționeze cu eficacitate sporită pen
tru realizarea ritmică a-pianului de 
Investiții șl recuperarea restanțelor,: 
scurtarea duratelor de execuție șl 
respectarea strictă a termenelor de 
punere în funcțiune, folosirea In
tensivă șl rațională a mijloacolor 
de producție și a. forței de muncă.

FelJcltfndu-l din Inimă pe bravii 
conslructorl, întregul popor Îșl 
exprimă deplina convingere că, prin 
mobilizarea energie! șl forțe! crea
toare a tuturor colectivelor, folosind 
bogata experiență cișllgată, lucră
torii șantierelor vor munci fără 
preget pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor trasate de partid, ma- 
nlfesțlndu-s! prin noi înfăptuiri a-"1 
deriunea tor unanimă la hotărirlle ' 
Conferințe! Naționale a partidului, 
la. cerința majoră a îndeplinirii dn^ 
canalului tnalnta de termen.

Iriff. Cristian ANTONESCU

-a.-. . .sb'râ'r.u

‘ obiective șj capâriiățl de ] 
>■ : J Artallza reallstâ a nea;

întregul popor sărbătorește astăzi 
„Ziua constructorului0, omagiu 
adus creatorilor vaslolor leagăne 
Industriale ale kilowaților, metalu
lui șl petrochimiei, nle marilor an
sambluri arhitectonice, ale edificii
lor de odihnă și sănătate, „Ziua 
constructorului0 semnifică mul mult 
decit o sărbătoare Închinata unuia 
dintre cele mal viguroase și repre
zentat ivo detașatEcnle do oameni 
ai muncii ; ridicată Ia rangul do 
simbol, meseria de constructor În
truchipează iau numai cadru! strict 
al unei profesii . anume, ci Însăși ---------- ;
vocația întregii noastre națiuni m- reanta fn competiția cu timpul,
cînllste de a-șl clădi, prlmr-o una- pentru darea in exploatare, înainte
n-mă încordare de forțe, temeliile de termen, a noilor obiective,
de beton îl oțel alo Industriei — Bilanțul primului semestru consem-
chezășiD progresului șl prosperității nează că vastul program de lnvestl-
patrieî. - ■-> -*■-

Sărbătoarea din acest an .a con
structorilor sta sub semnul Insufie- 
țitor al Infăptulrî! sarcinilor de În
semnătate tșifirică pure de Confe
rința Națională a partidului, nl h,o- 
tărl-ll unanime do a Îndeplini pre-

, vederile adtunlulul plan cincinal 
ineinte de termen și la un nivel 
railfatlv superior. Inclusiv in dome
niu! investițiilor.

După cum so știe, lri acest an ur-

i -ÎT ,fnț

menză să fie realizat un mobiliza
tor program da Investiții, al căror 
volum reprezintă o creștere de 10 
la sută față de unul trecut. Numai 
in Industrie vor fi puse ta func
țiune, din fondurile centralizate alo 
statului, circa SCO noi obiective șl , 
capadtflțl productive principale. 
Prima cerință a creșterii eficiența! 
economice a acestui amplu efort dp 
investiții o constituie Intrarea lor 
rapidă In funcțiune. Eltad pa deplin 
conștlenț.l de aceasta necesitato, 
gst&l, do ziua lor, constructorii rn- 
portează cu mindrio realizări da 
caamfi ta competiția cu timpul, 
pentru darea ta exploatare, înainte 
de termen, a noilor obiective. 
Bilanțul primului semestru consem- 

. „ i de Investi
ții destinat dotării economici națio
nale cu noi capacități, de producție, 
ridicării economice șl recinl-cu 1 tu
rale a Județelor și localităților țării, 
ce materializează cu gițcces, Pe an
samblul ramurii construcțiilor n 
fost realizat un volum de Invenții 
de 33.4 miliarde lei, cu 12,1 la sută 
mal mult dedt -tn remcsirul-I nl 
anului 1071. în acest context, tre
buie menționat că trusturile șl În
treprinderile Ministerului Construc-

O
C
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cinema
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(Urmare din pag. I)
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LA FOCȘANI AD

letpre relații 
ire ajutorul

PROGRAMUL I
1,15 Gimnastica pentru toii, 
a,S3 Cravatele rații

K.CO ■’■ ' ' ' ' -
11,19

I Vtață satului.
I Mari muzicieni ta București. 

Soprana Virginia Zoan! « te
norul Giuseppe dl Stefano.

l De strajă patrie!.
Emisiune In limba maghiară. 
a Partidului, Republici! I 
Ilo'.ariri’c Conferinței Nb(j.o- 
nale a partidului — holăririle 
noasire a Grupaj de repor
taje, comentarii fi actualități 
filmate.

14,03 ..HM de grade".
18,03 Potcoava do piatră. > Ultimul 

eptaod : „Rămas bun. haidu
cie".

HUBS Vetre folclorice : „'Sălaș de 
dntec rontanere".

19.33 ÎMI de seri, 
ie,33 Telejurnal,
M.IOT Avanpreniteră.
SJ,S3 Reportajul săptamtnll t „L 

ma poartă a țarii". Documen
tar despre portul Constanța.

2.3.33 Film artistic : „Legea e lese" 
— o producție a s-.utllo-jr'. or 
francezo cu : ^ernandel el

■r. Toto.
KÎ.M Vedete ale music!) HW.rț. 

Frarigoiso nardy. »!da Dră- 
Rlcttârdo dai Turco,

12,00

5' -M‘

...rj_
Helena Vor.ilraciKiva,:; Judy, 
Garland,

£!,13 Imagini din Republica Arabă . 
Egipt. ' 
„34 de ore".

SW Tente de <Ump : U.R.S.S.—
S'.o'nCnlfl, tn cadru! „Cupei 

. Daria*. '

PROGRAMUL ri

15.33 Promenada dranfnlcali.
15,OT închiderea emisiunii de prim. 
», 10 Deschiderea cm ta hm II de sța-. 

râ. „Alice In tara tqînuqUoC 
— Un :ii:n de desap animat, 

M,B'3 Săptătnîna caîturaiă bucureș- 
■ teaha.

F.,®5 Romanțe.
51,13 Dlh lumea șUInteL'
51,43 Teatru liric TV. SelecțJunl 

din opera „Atda" de G. 
Vsrdl.'In interpretarea so- 

- HștJlar. coralul șl orchestrei 
Operei nomâne din Cluj,

• Pescărușul ! CAPITOL —..8^3; 
12; 14.18; li,Ș3: te,43: 33,43.
• Fanfan la “Tiillpc : GRADINA 
CAPITOL - W.IX
• Dragoste și amenzi 1 VICTORIA 
— »; 11.10: 13,»: 13,43; 18,ta; S3,«.>

SPORT • SPORT • SPORT © SPORT

CjJPA DAVIS"

Dublul Năstase - priac învingător la Tbilisi
Ziua a doua o meciului dintre echi

pele do tenis alo României și U.R.S S., 
contind ca finală a zonei europooo 
(grupa A) n „Cupei Davls", n pro
gramat, la Tbilisi, partida dc dubiu. 
Numeroși spectatori prezențl In tri
bune au răsplătit cu aplauze dLr 
puia, de o bună valoare tehnică, ofe- 
rllă de perechile Iile Năstase—Ion 
Tiriac șl Aleksandr Mctreveli—Scr- 
ghel Lihaclov. Partida, considera'ă 
de specialiști ca decisivă pentru ca
lificarea în faza următoare 0 , com
petiției, s-a încheiat cu uh frumos 
succes pentru tenlșinnhll români. în
vingători In trei seturi, cu 6—2, 6—4. 
0—3. ■

După două zile de întreceri, scorul 
este favorabil cu 2—1 echipei Româ
niei.

Astăzi, cu începere de la ora 14.5® 
(12,3® ora locală), se vor disputa ul
timele două partide do simplu : Ion 
Tiriac va Juca cu Aleksandr Meire- 
vell, Iar Iile Năstase U va Iplllnl pe 
Teimuraz Kakulfa.

După două zile de întreceri, în fi
nala zonei europene (grupa B) e

„Cupei Davts", cure se desfășoară la 
Barcelona Intre echipele de tepis ale 
Spaniei șl Cehoslovacie!, scorul este 

'egal 1,^-1.
Cea de-a doua partidă dc simplu, 

întreruptă din cauza întunericului, o 
fost ciștlgată de cehoslovacul E'ran- 
llsel; Pala, cure a dispus cu 7—3, 
G—1, 0—G, 3—7, 0—4 de Manuel Orac
les. în primul meci, Juan Gisbert II 
învinsese cu 8—0, 0—4, S—7, 0—6, 6—4 
pe Jan Kcries !

Partida de dublu a frat amlnata 
pentru astăzi.

*
La Santiago de Chile, echipele 

S.L’.A. șl Gliile fșl dispută fi
nala zonei americane a „Cupei 
Dtivls". După Prima z!, scorul 
este favorabil tenlsmanlîor ameri
cani cu 1—0. prin victoria obținută 
de Stan Smith cu 0—1. 7—3. 0—2 In 
fața lu| Plato Bravo. Cea de-a doua 
partidă d® simplu, flnrold Salomon 
(S.U.A.) — Patricio Cornejo (Chile) 
B-g Întrerupt din cauza Întunericu
lui la scorul de I—1 (0—7. 4—0).

în cîteva rînduri
• în prima 

competiției te 
„Aruilo Solsbaull". 
șoară la Lo Touquet (Frânta), au 
fost înregistrate uratatoarele re
zultate : U.R.S.S,-Romănla 3—fl :
Franța-Polonla 3—0 ; Angiin-Șuedia 
2—1 : Cehoslovacla-Italln 3—0. în 
semifinale se vor țnlllnl Franța cu 
Anglia și UJLS.S. cu Cehoslovoria. 
• în optimile de ftaolă ale tur
neului Internațional de lenta da 
la Washington a fost înregis
trată o maro surpriză : jucătorul

j zJ a turneului final al 
feminine de tenia Cul

care se <’
Cupa 

dtjirfh-

australian John Alexander l-a eli
minat cu 2—=0, 8—2. 7—3 pe cele
bru! său compatriot Rod Laver, unul 
dintre favorițll concursului. • NA- 
TAȚIE. Recordul nbw>!uț do țraver. 
sare a Canalului Mir.ecli a fost dobo
ri!; de Lynne Cox fS U A.), o înotă
toare in virată de numai 15 ani ! 
Lulrtd startul In cursul dimineții de. - -țUEg-

Vechiul record stabilit in 1C®6 de ca
nadiana Helge; Jensen ara do 10 fa 
23’.

virată de numai 15 ani !

pa plaja de la Douvros. ca a aju 
după Oh 57" la plaja'Cap Gris Ni 
Vechiul record stabilit in 10®Q de c

a Nantragtail In spațiu (ambele
1 ■*' PATRIA '
S I8,ra! 33. î ' ! .
• I'erm5 —------

■ IWL - io:'13.33: 
IMJȘTI - s: HJ-.3 
l3KiA DOINA *-

>
‘ a Vedere do po pod : SCALA — 

J; 11,0: fa: 1»: — " 
l; is: 13; is: 53,43, _V
a Ultimul, tren din Gup mii!
GRADINA FESTfVAt - î.?,15.

, o program de desene animate 
pentru —J ■
OlUta - ____, _____
a O afacere tl FAVORIT — 
îl,:.3: 13.45:18; la.lB: 5O.S3.
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9.M; 13

a Ferma din Arizona ! L U CEAFĂ- 
17 î -SW, DUCU- 

GHA’
• CKXTRAL -’S.S3; Mț 13;

re jrere • ■ I—— 
; SI, FESTIVAL — 

is: is; is: M,43, w
(.'Ulmul tren din Gun Bill ■ 

, GRADINA FESTIVAL - 55,1B.
I a program de desene animate 

pentru copil -■ ».S0: 10.45. Felix și 
omia — iiJss iB.30; ie s doina. 
a O afacere ii FAVORIT - S.13; 
u,»: 13.45:- 18; la.ta: S3,».’ 
a Program do Hltne documentar»? ! 
1TMPURI .NOI - 9JiJ—30.15 tnjton- 
Untiare.

■ 9-50—50.15 tn.poh- 
isare.

a Trei din Virginia : FEROVIAR 
-. 8.4S: U;țl345: lSJ0; .18,13: 23.45, 
MELODIA — 8,45: HAS; 13.45: 18; 
18,»': 51. MODERN - M9; Ui 
13.30: 18: 1AS5: 51. la grădina - 
OS.SO.; _ '
• Puterea șl Adevărul t DACIA — 
3: iî.53: 10: 10.M.
a Jocul dc-a moartea t EXCEL- 

, 8tOR — B: 11.13; !3-iă: u; ia-W. 
’ ».43, GLORIA - 11,13: «3.ZII 13.43: 
< ian’l-as.», i
a Mihnl Viteazul : GI.ORIA - 3, 
» Explozia albă : FLACĂRĂ — 
13.30: is: rai 1
a Casa de; sub arbori : riRrVTTA

11.13: 11M:

Roșu, mecanic, șl Drago? Gavrlluță, 
ajutor dc mecanic, de in depoul din 
localitate le-ai revenit clnslcn de a 
conduce cea de-a &0-a garnitură de 
vagoane cuprinzlnd 1 1(M> lono încăr
cătură pesta sarcinile de plan.

— Pină la șfîrritul apulul vom ro
tunji cifra trenurilor remorcate s'.ipil- 
rnentar la IOT.5 iar cea a mărfurJor 
transportata țieste prevederile do 
plan Ia U0,0©9 tone ; este ho’lnrea 
întregului nostru colectiv, — a ținut 
să ne spună Mlhai Rușu.

...La Fabrica de rulmenți (Un Bir- 
lad, metalurglșlii din «ecțta montaj 
și-au- propus. In aceste ale; W den 
In plus, peste! sarcinile de plan, rite 
338 bucăți rulmonțl.

Angajamantul acestor depășiri de 
plan a fost Insă la rlndul său... depăi 
șiL Datorită bunei organizări o mun
cii'și ontuzlusmulul care o animat co
lectivul de nici s-au realizat U38 bu
căți rulmenți In numai două zile.

Intr-un alt compartiment al uzinei 
— secția forjă — rezultatele sint a- 
«amâ::â . 
planul a (ost 
l>e 12 la suta, ] țyuii «fi ■■■IȘ%UUUI «^4 

cu o producție totală de 0 3Cd Inele.
■..Instalațiile! Uzinei dc produse so- 

’ dice din Govora trebuiau, conform 
planificării, stabilite Încă de la în
ceputul anului, rt se afle In oprire 
generală pentru revizii șl reparații 
Șl. totuși, uzina a funclional normal.

— Am'redus perioada opririi ge
nerale cu o săplămlr.ă — ne Infor
mează tovarășul Inginer Mlli.al Mun- 
tcanu, șeful secției sodă calcinată — 
îărB a neglija,Insă revizia șubansnm- 
blurilor vreunei Instalații.

în ziua dc 22 Iulie uzina urma să 
atingă abia parametrii normali de 
funcționare. Harnicul colectiv de 
muncă o răalurnat insă calculele. A- 
ceaslă zl a fost rparcată de un presti
gios succes : s-nu produs peste otan 
EM tone carbonul de sodiu brut șl 00 
tone sodă calcinată. în aceasta acțiu
ne s-au remarcat in mod deosebit 
comuniștii Ion Crișan șl Ion Olănes- 
cn, șefi de instalații, operatorii prin
cipal! Ion l’opa,, Ion Nlcolaescu și o- 
peratorul fon Coman.

secția forjă — rezultatele sint 
mănătoare': Itn zilele conferinței 

depășit zilnic cu aproa- 
,; ceea ce eeliivnlează

aHhWSA'■«:-■li.W 13',3J
W. !a:arăălnă - ESAS. ‘ .o ilbJlS-'r 
a Moartea vine pe ploaie — 10; 
LS; 14; 18; 1S.1S. Marile manevre
— »,S9 : CINEMATECA (sala 
t’nlon).
a Legenita : VTTAN — 13,1®; 1«. 
a Această femele i GRADINA VI- 
r.v: - 30,13.
a W f'M dc leghe, sub mări : VOL
GA — 9,W; 1LM; 13.13; ÎS; 30,43, 
MIORIȚA - 0; 12; 13; 18: 31,‘GRA
DINĂ SELECT — 33,13. '
• Fentei tn ofsaid : BOZEȘTI — 
lB.35: 18, ta «rfidlnă — Î0.3S.
a Mărînrlslrlle unul comisar de 
polljle făcute procurorulnl repu
blicii : BUCEGI — 13,33; 10. ta șr.".- 
dtnfi — S3.1B, ARTA — 10JO; G3, te 
grădl'iâ — 39J3.
a Odiseea generalului Jo»8 s RA
HOVA - 13.35; u: M.1S.
a Robin Hood : UNTREA S 18; 
18.13, la grădină er 30.30. LIRA - 
13.33: l®, la «rtdlnâ — S3,18.
a Beata : PROGltESCL — 13,»;
18: 53.13.
a RAzboIal subteran : PACEA — 
15.431 18: S3.
a Desculț In parc I FLOREASCA
— 13.33: 181 :3.M.
a Aslă-seară dansăm tn familie i 
rec. M’.’l. SĂRIT — 13.»: 17.43; S3, 
vnroRVL iw: i»: .
a Iî scaune i CHINGAȘ1 — 
15„3Ș; J9.
a Cinci pentru Infern 1 MOSrtOR
— 1?S3: 13. In grădină — S0.1B. ■ 
a via de dragoste : FEREOTiAHl
— ia,®3: ta.
a Osceola : POPULAR j- 13.33; ÎS:

Nici nu re ureae.a bine cerneala 
pe ziarul In care anunțasem că mun
citorii șl tehnicienii de la uzinele „1 
Mal" Ploiești au marcat Istoricul e- 
vonlmcnt — Conferința Națională a 
partidului — print,r-un succes deo
sebit : oniologarea InsțalQlloI dq fo
raj F-320 D.E.. că lată constructorii 
de utilaj petrolier au înregistrat o 
nouă realizare de prestigiu : Introdu
cerea înainte de termen In fabrica
ție de serie a noului lip de preveni
tor de erupție pentru extracție S.E. 
TLIG x 700 pentru pred uni superioa
re. Acest nou fabricat, cu caracteris
tici tataîlco-funcRoiwlo la nivelul 
celor rn-il superioara produse reeli-

,

zato de firms cu tradiție din alto 
țări, eate rodul gindirii cercetătorilor 
și prolectanțllor de In IPCUP Bucu
rești șl, o Inginerilor șl specialiștilor 
din uzina ploleșteană, în accașlfț, 
lună se vq realiza un prim iot de 
vane prevenitoare, care vor lua dru
mul exportului.

Alo. Bellșu î
— Da', Beliși:. La telefon inginerul 
if adjunct al șantierului, loan Hor-

Ce e nou im ta tiv. 1

șef adjunct al șantierului. Ioan Hor- 
vatli.
- Ce e nou I>o Ia tiv. 7
— Se muncește cu toate forțele. 

Azi s-a turna L sub supravegherea 
inginerului Mlrzan. șef de lot pri
ma incârcălurt de aroraincni ta ba
rajul'do la Ftaiînele, care vn avea 
ICO metri înălțime și va' acumula 220 
milioane m c npil Operâțio are toc 
cu o lună și Jumătate mai devreme 
față de grafice.

Construcția barajului dc la Hntl- 
nale face porto din principalele lu
crări din raffrul șani'erețtar hidro- 
energetico de pș Soipcș. Pe șantierele 
acestui complex s-au realizat ta a-

Președintele Consiliului de Slut 
ai Reput>Ueii Socialiste România

Excelenței Sale 
NICOLAE CEAUȘESCU

SHmnte domnule președinte,
Poporul Statelor Unite ml se alătură spre a vă exprima profunda. -« 

noastră apreciere pentru mesajul amabil pe care nl 1-ațl adresat cu pri
lejul Zilei noastre naționale. ■

După cum știți, eu împărtășesc profund simțămintele dumneavoastră 
că relațiile dintre România și Statele Unite vor conținun sfi șc dezvolte 
îșl să se îmbunătățească în interesul păci! !n lume șl al înțelegerii in
ternaționale.

. încavoastră și doamnei Cerțușe.scu. ( ,
I i:

. li di jj__

' fF-î»

I!n

Doamna' Nlxon șt eu vă transmitem calde salutări personale dum 
nl rlo-imnol ftomicaSrui

bajllj Ixi I'
O 
ii î

I
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Cu sinceritate,
RICHARD NIXON

st

€

irilojul celei de-a 28-a nnl-Ministrul afacerilor externe, Cor- 
nellii Mănescu, p transmis ministru
lui afacerilor externe al Republicii 

grarnâ de felicitare cu ocniia Zilei 
naționale a acestei țări.

Slmfetă'dirnlneâța a sosit’in Capi- '
iro Mongota tațJft'CtonslUuliii Central nl U-G^R-,

Cu prileJu ___
crsflri a Zilei Renașterii Poloniei, 

iliasndorul acestei' țări In București, 
romir' Oehetiuszko, a. rostit, aim- 

cuvintare la posturile
Arabe - Egipt, Mourad Gaieb, o laie-'1 ' Tari
'......... ’ ’ bălă seara, o

noastre de radio șl televiziune. 
, ir

Tn continuarea vizitei de prietenie 
și schimb do experiență pe 
Întreprind tn țara noastră,r SIml&itfl'dimineața fa s™.. 

tală Dandeviln Sarav, noul 
dor nl Republld! Populara ....... ... 
in Republica SocIțiUsță< Român ta. _ ;

r i’1#1 ‘
j-Aîjr iw

care o 
In Invl-

membrii delegație; muncitorilor din „ 
Republica Popiilarfi. Chineză, condu- șm 
aă do ;Sen Mao-'mm. membru al . Co- 
m 1 totului;Central ul Partidului Cp*!^ 
munist Chinez, «-membru ■ nl -Blroniw-vj

Conferinței reprezentanților muncita- ' 
rllor 'din provincia Hănan, ‘au , fost1 
timp de trei zila oaspeți al IiioraluluP 
rornflr.Mc. ;

Membrii delegației au vizitat, ora
șul Constanța, stațiunile litoralului 
și obiective birlstlce.

Delegația muncitorilor din Repu
blica Populară Chineză a fost inso- 
țltă de tovarășul Ton VUsan, membru 

țx al Biroului Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., prc.șcdinte’s 
Consiliului județean al sindicatelor.

(Agarpres)

‘iMi
ÎO'J

lui Central ui Partidul uf 
Ghîn^*mcmbru nl -Birouluji.’

la Conferința Națională a parti
dului, care, do la tribuna înal
tului forum a! co'mur’-M’~-

1..-----a_ .

galii,
names merite uriașe ta fața tuturor ----'—„i... „i „„.i.._n„_ i..._ii mre

■ Cu ocazia Impllnlri.1 ‘ a 18 an! de 
la încheierea 'acordurilor de la Ge
neva cit privire la Indochina, slm- 
bătă a, avut Ioc la Focșani o adu
nare populară de solidaritate cu Iupț 
ta popondul vietnamez.

Au fost prezențl reprezentanți al 
organelor locale de partid șl de stat, popoarelor șl națiunilor lumi! care
ai Frontului Unității Socialiste, luptă pentru libertate șl ncaUrnart,
Nguyen Dang Ilanh, ambasadorul că slngele acestui popor a cura nu
R. D. Vietnam la Bucurijll; și Lam " ‘
Van Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud in țara noastră, 
precum și membri âl celor două 
ambasade. ”■ • , ’ ’ !

Despre lupta popoarelor din In
dochina pentru apărarea ființei nor 
țlonaie, despre succesele obținute 
poporUI rietnamra: In construcția 
etatismului, despre reîățSlle de pi 
tenie șl despre ajutorul moral 
ritateriaț pe caro .poporul nostru fl 
acordă permanent pojîor.ilii! vietna
mez n . vorblț Mlhai Gheorglte, se- 
(ș-etar al 'Comitetului municipal da 
tartid Focșani. Sprijinul acordat po- 
zorutul vietnamez — a arătat vor- 
jltorola fost subliniat ■ in ra-. 
;ortu! tovarășului? Nlcolae Ceaușascu

B B S O B
cest £ 

‘loare 
fobiei

Iul forum a! comuniștilor români, 
apreciat că lupta eroică, Indelun-' 

„ 1, dusă impolrlya Intervenției 
imperialiste conferă poporului _ vfat- 
’£ n|

—ardor șl națiunilor lumi!

TfGo-china peni
(Innate, despre succesele obținute de

prto- gr esorl lor 
ii pl cut apoi i

an lucrări șupllrneatare In va- 
e de peste 43 milioane lei, unele 
ictlve fiind in'avan® cu 0—8 luni.

..JJkț Hunedoara nl se anunță noi 
performanțe. După . țurnallșțl, a ve
nit rlndul oțelurilor să se ofie In 
„prim plan". în 24 da.ore el au ela
borat, peste prevederile.de plan ale 
zl’el, 1 eO'O tone oțel Martin șl alcc- 
triel E 0 cantitate dc oîel care echi
valează cu producția Hunedoarei, rea
lizată tn 1&18 pc parcursul a 8 zile I 
j Să' mal arnintlm șl alte, fapte : in 
dmtea Conferinței Naționale a part!- 
auțul, oțelarii hunedoren! au trimis 
suplimentar In circuitul economic al

q

1

-
țârii 18 240 tone oțel față de 13 (MM 
tone cit se angajaseră.

« _Nlci colectivele din industria 
tușoarfi nu se Încă ran! prejos. Iu 
realizările lor se crisiaUzează hota-, 
rirea de n face din îndemnul se- 
CTetanilu! genera! nl partidului cți 
privire ta irnbunfităllrea tot mai ac
centuata a nivelului dc trai ai po- 

‘porului, o deviză personală de ma
ri n flc-cărula.

Colectivul Fabricii de confecții din 
Miercurea Cine a depășit, bunăoară, 
In ziua de 10 iulie pianul zilei la 
sortimentele sacouri, pantaloni, par- 
deșle cu peste 102 Ow le!, evlden- 

'țllr.du-st: In mod deosebit cchipn co- 
nm,n!stulul ErGs Gergely, core a 
contribuit cu 27 000 lej la depășirea 
do mol sug.

Realizări remarcabile au obținui, 
și laxtlilslele de la întreprinderea 
Industrials de stat „Textila" din 
Galați. Recordurile NicuUței Anlobi 
ți Constanței Popa, de 537 metri șl, 
respectiv. B10 metri țesături In opt 
ore, stat depășite In prezent do un

nurnni pentru apărarea patriei sale, 
ri șl pentru dreptul tuturor popoa
relor la n viață liberă șl suverană.

în cuvîntul Bău, ambasadorul R.T).' 
Vietnam Ia București, Nguyen' Dang 
Hanh, 6-a referit ne larg la lupta 
dusă de poporul vietnamez pentru
libertate, independență «I suvoroM- 
tate; națională, pentru infringerea a- 

au..w,u.i • o tre-1
ii ta revista succesele dobta- 

il vietnamez sub con- 
li’ui celor ca Mun-

ițlonalfl. pbntni Infringen 
tor străin!. Vorbitorul a

__ apoi
■ dltc .de poporul vietnamez sub con- 
dueerea Partidului celor ce Mun- 
cftM Ir: munca d< 
claUșmyluh. .

După desfășurarea _______,
sala teatrului din localitate eu rulat 
două filme documentar® vietnameza, 

(Agerpresj
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Timpul probabil pentru zilele i de 24,, 
8S șl 23 iulie. In țara, j Vremea va fi 
In general frumoasă, cu cerul varlabi!, . 
tanorărl mal pronunțate se vor sem
nal», ta începutul intervalului; In ju- 1 
mătatca de est a țării, unde vor cădea 
p'.ol, de scurta durată: In rest averse’ • 
Izolate. Vini polrtvR. Temperatura vn >

le construcție a to-- înregistra a ușoară ecâdere. i minimele 
.... j jVor oscila înțȚfj 12 23 de grade. Iar

ana iduntaf.-în " d.0. «?<»*.» IncnlItatA -ni mint .fa. BnaDȚpSU : Jnstțo 'fol—------■ - Vreme in “
general frumoasă. Cerul va fl variabil,' 
favorabil aversei de ploaie, V'r.t potri- 
vic. Temperatura ușor variabila.

mare număr de muncitoare. Șta
cheta întrecerii țesătoarelor a fost 
ridicată la 540 metri pătrațl- țesături 
pe schimb.

...Aceeași atmosferă fierbinte — la 
propriu șl In figurat — șl po ogoa
rele undo se atrlnge recolta acestei 
veri a marilor rodnicii de gind și de 
fapta. . ’ .

Colectivul de muncă al întreprin
derii IntereooperaUste sere -- Bârvî,- 
neșil, din județul Prahova, a Încheiat 
prima etapă a întrecerii socialiste 
Închinate Conferinței Naționale cu 
depășirea angajapieiitctor lq toți Iu- calcar, și argilă
dlcntoril; fapt cure II situează prin- jurimi* Pe do al
tea Angajamișn-, Ltreprindero
tui la producția legumelor a fost instanțe cauți lăți de zguri

de, fumai livrate de Comblua-
Hunedoara șl 

dlxpo/.lțle de 
ă de In Min-

depășit cu tJS3 tone, din caro '.40 
tone tomato. De asemenea, cheltuie
lile la mia de Ici, producție au fost 
reduse de la 700 le! la 553 ici.

Arșița M pus stăpinire pe holdele 
de grlu a!e Sălajului, dar oamenii 
do aici s-nu angajat într-o luptă cu 
timpul,. leșlr.d cu miile pe clmpuri 
pentru a culege roadele varii. Meca
nizatorii muncesc zi și noapte șl. In 
frunțen lor, comuniști re Petre Ter- 
pea de In secția Nflpradea — care 
tn timp de zece zile a recoltat 40 de 
vagoane de .grlu — Marian fana de 
la Alm'așu, Teodor Orfts de Ia Sur- 
duc , Pruncise Sajtoș da la Puricei, 
rare n-au pierdui o clipă din timpul 
pre'.Iosi pl culegătorilor..

Țăranii cooperatori din Județul 
Dolj nu predat întreaga cantitate de 
grlu contractată cu stalul, lor In 
prezent transportă In baze cele 10 080 
tone griu și secară pe care și-au 
propus să .Ie livreze In plus.

„,ȘI acum clteva stop-cadrc care 
surprind momentele de emoționanta 
semnificație ale unor deschideri de 
șantiere și Inaugurări de obiective.

• Pe platforma Industrială e ora
șului Sr, Ghcorșhe, In județul Po
vârniș, s-a deschis un nou șantier, 
In cuprlMul căruia înalta un 
Important obiectiv al cincinalului — 
Fabrica de aparateJ eleclrlc auto. 
Noua imitate este dotata cu utilaje, șl 
iinil-ngregat do,_ maro productivitate.'

• Ea CTdșcădagu, ta apropierea 
municipiului Deva, n început con- 
ntrucțla unei- mari fabrici de ciment 
?i vâr. Amplasarea e! In aceasta 
zonă a fost determinată de existența 
unor— 'însemnate rezerve do

1 In Impre- 
. ajtă parte, noua 
va beneficia de 

ită
------- — _________ „.™i-

tul siderurgic de !a Hunedoara șl 
d( cenușă pusă la dispoziție 'de 
Centrate termoelectrică de la Min
tia, aceste reziduuri urmlnd să fia 
reintroduse In procesul de produc-, 
țle pcntni fabricarea cimentului.

Ieri, slmbfitâ, la Valea Rlaznef, 
localitate situată In bazinul minier 
llmlna, s-o deschis, cu un ari înainte " 
de termenul prevăzut,’ o nouă ex
ploatare;- Primele tone - de minereu 
au fost expediate Ia suprafață de 
echliwlo minerilor Maxim Glopan șl ■ 
Emesl Ccrvenski, formații de lucru 
care au acumulat o bogată experien
ță In acest străvechi bazin minier al

După cum a precizat Ir.gincrol 
■sor RMașcu, directorul. noii exploa- * 
lărl, extracția rffinereului complex 
se va realiza fn fronturi lungi de 
înclinare, metodă care ‘ asigură o ‘ 
productivitate a muncii, pe post, cu 
circa 50 la' sulă mai mare față do 
aclunlele procedee,

...în zona orașului Alexandria a . 
Intrat în exploatare un modern 
complex zootehnic, construit prin 
contribuția colectivă a 18 cooperați- . 
vc agricole do producție. Noul o- 
blccllv, cu o capacitate 'do OTGM de 
porci, dispune do 12 hale:

...Timpul so condensează, 
prin faptele oamenilor noi 
redimenstonatc la scara țelurilor pe 
rara le-a pus In fața întregului popor 
Conferința Națională a partidului.

■4
U 

tapată - 
valori rs

prevederile.de
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VIETNAMUL DE SUD

■ Ml 4

naționale
CUVÎNTAREA LUI

Lupte violente pe frontul 
septentrional

© Forțele patriotice au tciitiț șoseaua nr. 1
@ Situația efectivelor saigoneze extrem d® critică

VIETNAMTJL, DE SUD 22 (Agerpre.ă.-- Lupte de o estremă violență 
M-au desfășurat vineri ș! în cursul nopții spre slmbătă pe frontul sep
tentrional al Vietnamului de sud/îh provincia Otiang Tri și Tn Jurul 
orașului Hue. provocînd mari pierderi efectivelor de parașutiști sălgo- 
tiezi, incereuițl de palriați în această regiune.

După cum anunță agnnțîa U.PJ., 
nnitafile forțelor patriotice au 
tăiat simbălă dimineața șoseaua 
nr. J, care unește fosta capitală im
perială de orașul Quang Trl. Pa- 
Irioțil au ocupat postiți! de o parte 
șl de alta a șoselei, la « km sud de 
riiil My Clianh și, respectiv, 24 knt 
sud dCj Qudng, Tri. Artileria forțe
lor patrîottce bombardsazh sistema
tic uceostS cale .ruHerS,. făcind Im- 
poșlițiUl trecerea oricărui convoi* șl 
implcdldnti astfel aprovizionarea 
trupelor Inamice, ,

Tăierea șoselei... nr. 1,, consideraiî; 
drept „cordonul ombilical- ai ope
rațiunii „Lam Son-72*'. lansata ,-ln. 28 
iunie de îrupelef marioneta în în-,, 
egreafoa de a recuceri orașul Qtnin'g 
Tri, face ca situația efectivelor saî- 
goneze Eâ devină extrem de eritirt, 
apreciază*' agenția France Prase* 
Pozițiile acestora’Bint supuse unui 
intenș tir de artilerie de către pa- 
wio|ii efectivele saîgonnze inregiî-, 
trind pierderi in forță vie și iehnî- 
că dr luptă." c

*
Potrivit agenției de ’pre.șă „Elibe

rarea", unități ale i-’.Kri'L an Inter- '■

ceptat, la M lulls, in vecinătatea 
orașului Quang Trl. detașamente ale 
armatei regimului do la Salgon, că
rora. le-au provocat pierderi ce so d- 
freiiza ta 233 morțl și răniți.

X1ENG QUANG* 22 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Frontului Pa
triotic Laoțian a dat publicității o 
deckrațiB in legătură cu a 10-a a- 
nlversare a semnării Acordurilor 
de ta Geneva acupra Laosului în 
care șe arată că. pină In prezent, da
torită .intervenției șl agresiunii for
țelor militare ale Statelor Unite, 
drepturile naționale fundamentale ale 
poporului laoțian, pacea și unitatea 
națională a Luesului n-au putut H 
realizate. Frontul ' Patriotic Laoțian 
nu a Încetat în1.! ••u-și manifeste bu- 
nâc'oinla 4Î dorința de reglementare 
pașnică a problemei laoțlene, dar 
pentru aceasta este necesar <ai S.U.A. 
să pună capăt agresiunii lor, să res- 
pecie* acordurile de la Geneva din 
1SS2 și să sisteze complet și necon
diționat bombardamentele asupra te
ritoriului laoțian — se arată tn de
clarație.

KURT WALDHEIM NEW YORK R P POLONA

WASHINGTON 3S. — Corespon
dentul Agerpres,; Cunslaniin Ale- 
varidroaî e, transmite: Senatorul John 
Shernian Cooper, liderul grupului 
republican din Senat, a supus foru
lui -legislativ "un-âmfendanfent; care 
prevede retragerea , rtecondlțlanalâ, 
In rermen de 4 luni, a tuturor tru- 

. prior /Statelor' Unite din Vietnamul
- •' -3 L l'"> J1' ‘ - </;

„Problema vietnameză nu poate fi 
soluționată prin bombardamente"

..Amentlamemnl Cooper",de SUd. .. . . ,,,„7,.,
supus ia proiectul de lege privitor 
la ajutorul militar american pentru 
străinătate, serie ..New York Tlmea", 
merge tn multe privințe mai departe 
deeil ..amendamentul Mansfield", 
care vizează, de asemenea, retrage
rea. trupelor S.U.A. din Indochina.

"J ';.8.C,î“ / S; f 'n *4/3

viziteiJuna ronda in. timpul, 
la; Hanoi

tlAKOl 2? (4- rllor ' Guvrirnulai 
gerpres), '— Cunos- ■ Revoluționar Pro-. 
cula.'la'ctrlld de 'filin - pteoriu’ ol. •iffipttbU-' 

ită, - pe. , fitl'țVifitwimuliii de 
apărării Su'd.‘ propuneriJju- 

civile s(e, morale. . .si 
(imane. care eareif 
Tml|! «/it aspira- 

poporului 
viei came: , cît ‘îi 
ale poporpjui cme- 
rițar:.

Pe (ie altă, parte, 
fWrUn mesaj a- 
dresat, prin inter
mediul portului de 
radio „Eliberarea^, 
popglailei sud- 
rfetpainete,.. Jaiic 
Fonda, a arătat că 
rnișcărll, . p«n tru 
înec di-n S.U.A. l 
se adaugă un nu- 
măr tot -mai . mare 
de cetățeni, care 
cer eu vigoare în- 
eetarea rd-botuhil 
din Metiieim

grrpreji, țlpiios- ■ .Ae.cokrttonctr 
' eiita^a^riîs tie l ftini ■ rfem-iV ol Ițep 

$1 mill!dpț& pe , fiți; Virfiuț'multi 
....... .

dreptisrllor .... ...
’■« ale populației ; SiB' " ț.

S.O.A. Janei Po'nda panii 
a organicat-la 11a- (Iilor 
noi o conferință de 
presă, la- încfieterfia

:fiî-ile‘ ..'.de' . două 
săplâminl pfi-' cure 
a efeeluat-o . iu 
R. D. Vieinain. la 

■ hi v l ia (ia Co ml! e u > - 
lui uieinamei , ce 
solidaritate cu po
poral' american', a- 
nuwfâ • caeiihe 

-V.K,A/ - '
Proolena nieitia- 

mezo, a arătat ea. 
nu ..poale-fi regle- 
rnestate, prin bom
bardamente :■ ed 
trebuie - sofeftoufiW 

buza propune-

Simbolurile
fii :'e. ’ 7 y 6 fe—■ nnjl . ’/ ă 7 -£ _.S 7 i ':-J , : 1, ' *“. Jd . ' - i

Poporul egiptean .îl-roâ- 
lorvție u<ihzi ImpJmirPH * 
două decenii de is revolts- 
ția din 23 Iulie 1852. tare 
a dps La’rfeturngrea ,mp-'. 
nurliiel.' Eveniment, de/jm- 
portanța uteossebllă In Isto
ria Egiptului contemporan, 
aviul de .la 23' talie- a des- - 
clits calea unaî viâți noi pe 
străvechile meleaguri uîu 
Valea ‘Nilului. ’ '
în- dscursul a -două 

rimfenU. Egiptul’,/și-a ‘spo
rit- prorîucția' șiiffiuȘtfăM- 
de ' circi cinci oii. Au 
Jfdăt' construire suiș de fa
brici și uzine, ou fost.crea
te noi ramuri Industriale : 
sneinlurgie, .....
nieranfre., ccnr-irucția . de 
nave,- pslimdilnua ,'evc. 
Producția de pfelrpl,, cas e ‘ 
in urmă cu >’• ani era 
de 7 milioane tone,'69 ri
dică azi la circa 18 mlllda- 
ne tone, urmlnti să 
ru'CO nulloane tone 
te zece ard. Aceasta 
tere substanțială este 
niliatul drsooparîril

iduștriBlo.'': 
construct Die 

eonsiructifi- 
palroehlmia

alin-, 
pes- 

creș- 
5 T6-

________ _,,s~î
noi și bogate'zăcăminte j;v 
iroliera in Deșertat ',0t fel- 
d eu tal — la El Atanwțih 
Gliaradik șlJRezzak — care 
ofwâ largi posibilități .pen
tru dezvoltarea Industriei 
pe; romanice.

...Călfitorind pe obișnui
tul trashii AMiioii-Cairo- 
Alexandria. dB-a liiugul 
căruia vestigiile -Ireeiisului 
fși dau lutflnira ca. reali
zările perioadei .celei mal 
recente, vfcltatorul Eglpte- 
lui: de azi-are• pritejid -a 
fură cunoștința eu hnefe 
diiiîfe .cele-mal/smp-drîauțe 
rezultat'' ale , ‘foituri’.ur 
depuse de.poporsil eglpieaii 
pentru -tpirtinua ’dezvoltare 
,ii patriei isite. -Jn decurs de 
două decenii uil lost cons
truite pe Întiniîijl {firii Ur
ea I 200 de ihhricLtjL uzine 
ș! a fost-ridicat marele ba
raj de la Assuan; care este 
denumit pe bună dreptate, 
„piramida modernă ;,a E-. 
giptulul11. . • ; '

...Peisajul .este intiSo. con-

3 bune premise pentru
și colaborarea pe continentul nostru

MOSCOVA ■ bs. - ■-;____I_ MM
Agerprea. L. Duțfi,' transmite : La în
cheierea vizitei gale oficiale in Uniu
nea Sovietică, Kurt Waldheim, geoe- 
tarul general ăl O.N;U., a participat 
ta o conferință! de presă. Jn cadrul 
căreia a răspuns la Întrebări ale zta- 
rișUlor ijovleiicl fl corespondenților 
Străin! acreditați ta Moscova.

Retaindu-se la situația interna- 
țloiMlă acluMăf secretarul general al 
O.N.U. a relevat „tendința spre des
tindere, spre apropierea dintre statei 
aparțlnlnd unor sisteme sociale di
ferite0. în problema conferinței' ge- 
neral-europene î pentru securitate și 
colaborare, Kuțt Waldheim a opinat 
că aeeajța are 'țfMse să sa desfășoa
re in anul viitor cd că poate oferi 
bune premisf! pentru ințelegorea re
ciprocă șl colaborarea dintre statele 
continentului ,-ntwlru..

Rftepunrind ila ' unele 
privind

Corespondentul

Întrebări
Wai-

dheim a arătat că ambaradorul 
.Ir.rring lț;i va continuo, in cursul 
lunii viitoare, acțiunea de me
diere; in scopul reglementarii 
situației din zonă, ' In con
formitate cu rezoluția din IC.noiem
brie 1IKF7 a Coiislllului de Securitate’.

Secretarul general al O.N.U. n sub
liniat necesitatea unei rezolvări po- 
llilce n problemei vietnameze șl n 
afirmat ca, In opinia sa, o asemenea 
rezolvare poale fl găsită la tratati
vele de la Paris. RAspunrind unei In- ■ 
țrebftri referitoare la bombardarea 
de către aviația S.U.Ă. a digurilor din 
R. D. Vle'fflum, Wnldheim a declarai 
< A este deosebit de îngrijorat do șll- 
r:le privind aceste acțiuni. „Bombar- 
damontele asupra digurilor pot sil 
provoace inundații și pleirea Unui 
marc număr de oameni :\eld trebuie 
evitate0, a subliniat secretarul 
nertd al O.JN*.U.

pe lingă 0.1 II.
NAȚIUNILE UNITE 22 (Âger- 

• pres). —- Misiunea perniMientă. a 
Republicii Soclalfcîte România; pe 
lingă Organizația Rațiunilor Unite/a 
comunicat, la 21 iulie, șecrotariiiui 
general- al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
că România a devenit coautoare la 
essrerea de înscriere pe ordinea de 
zi provizorie a celei de-a XXVH-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.iX.IJ. a punctului Intitulat „Crea
rea condițiilor favorabile peniru ac
celerarea reunlflcărU Independente 
și pașnice a Coreei".

Cererea de Înscriere ,a acestui 
punct pe agenda viitoarei sesiuni a 

. Adunării Gencrafo o O.N.U. o ■ fosit 
prezentata Secretari aiului O.N.U;,
ta 18 Iulie, de către Algeria. Repu
blica Populară Congo, Guineea. Iu
goslavia. '.fall. Mauritania. Sierra, 
Leșine. Somalia. Sudan. '.Tanzatiln. 
Republica- Arabă Yensen, Republica 
Democratică Populară a Yertumului 
Si Znmblaț cărora U s>-a alăturat ul
terior și R, P. Chiri eza.

Manifestări cu prilejul
1V >■ V J, o • JL ° TH<xpi.T»o^T.m*HTi rm.'teirmn.m

VARȘOVIA 22 — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
în cadrul manifestărilor prilejuita de 
cea de-a 28-ă aniversare u Zilei 
Renașterii Poloniei, in Sala sportu
rilor din Lodz, a avut loc. slmbătă, 
o lntllnire a 5 500 de tineri fruntași 
in muncă șl in învățătură din În
treaga țară cu reprezentanții condu
cerii de.partid șl do stat, in frunte 
cu Edward Glerek, Ilrairj'k Jablonski 
șl Plotr Jaroszcwlcz. Au fost pre
zente delegații reprezentind organi
zații de tineret din țări socialiste, 
printre caro și o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist din România.

Luînd cuvintul ni acest prilej, 
Edward Glcrck, prim-secretar al C.C. 
nl P.M.U.P„ a subliniat rolul impor
tant al tinerei generații In cadrul 
eforturilor întregului popor do a 
transpune in viață hotfiririle Con- 
gresulul al Vl-len al P.M.U.P. cu 
privire Ia dezvoltarea multilaterală 
a Poloniei socialiste. Rezultatele 
bune obținute pini! in prezent se cer 
continuate cu energie, elan și abne
gație, prin participarea tuturor celor

EDWARD GIEREK
ce muncesc și folosirea glndirii crea
toare, a inițiativei, a arătat vorbito
rul. El a subliniat necesitatea acce
lerării ritmului general de dezvol
tare a întregii economii naționale 
poloneze, a desfășurării, pt> toate 
planurile Șl in toate domeniile de 
activitate, a unei munci tot mai 
bune.

în continuare, Edward Glerek b 
subliniat că activitatea Poloniei pe 
arena Internațională servește întări
rii și dezvolt firii țării, progresului 
social, libertății popoareli 
ril păcii In lume. Reallzi 
piulul coexistenței pașnic

lor, aslgură-
. . _ jallzarea princi

piului coexistenței pașnice și asigu
rarea unei colaborări egale n țărilor 
constituie coordonate de bază ale 
politicii externe poloneze. Primul 
secretar ol C.C. al P.M.U.P. a accen
tuat necesitatea extinderii șl întări
rii legfiturilor Poloniei cu toate 
rile șl In primul riad cu țării’A/ ,« 
ctalirte.'» W b

Vortrttorul a arătat că unn Qî,£i 
apropiatele plenare ale GC, al : 
P.M.U.P. vn £1 consacrată tineretu- i 
Iul. cu participarea activului miș- ' 
căril de tineret din Polonia,

!

■i

*1 
cen- 

explozia 
autobuz»

Orientul
t.s

„7enus-8‘( a coborît lin pe Meulis

Apropiat,;

.'t ?

agențiile de presă transmit

Ca urmare a creșterii 
încordării

NUMĂRUL MILITARILOR 
DISLOCAȚI IR IRLANDA 

DE NORD VA FI SPORIT
BELFAST 32 (Agerpresj. — 

urmore a numeroarelor atentate cu 
bombe petrecute vineri In Ulster. în 
timpul cărora, ca șl in cursul doi
nirilor care au urmat, șl-au pierdut 
viața 10 persoane, ministrul britanic 
pentru problemele Irlande! de Nord, 
William Whitelaw, n anunțat că va 
H sporii numărul militarilor dislo
cați, al polițițlîlor locali și al volun
tarilor tUn regimentul pentru apă
rarea l.'lsieriihii.

In fotografia alăturată : in 
irul orașului Belfast, după 
unei ,bombe intr-o stație de 
(Telefoto A.P. — Aserpres)

Probleme ale securitâții 
și colaborării în Europa 
aflat în centrul convorbirilor purtate 
de Hermann Axeru membru al Bi
roului Politie nl C.C. al P.S.U.G., cu 
o delegație italiană alcătuită de re
prezentanți ai mișcării ixmtru recii- 
rroaștereii ft’ D. Germane in Italhn 
condurt de deputatul Luigi Granelli

La invitația ministrului 
afacerilor externe al R.P. 
Bulgaria, Peîllr «ladunov, rimbâ- 
tă a sosit la Sofia, intr-o vizită ofi
cială de prietenie, •Lodbngnllri Rlnctn, 
ministrul de externe ai Itl?. Mongole.

Intr-un comunicat al Bi
roului Politic al P. C. Fran-

i

1-

trnuă schimbare. Peste ln- 
-..r.dcitie gălbui alo ’-taer- 
tîilul' se proftteazâ sutpii 
argintii ai liniei da Înaltă,, 

; tensiune, care poartă; spre
nord energia ' electricii pro- -------------------_ —
duefl de hldrpcfi’nȘrata de cesl. cadru «o Înscriu, 
âicli La orizont Lșl tac apoi relațiile cu 
.apariția siluetele furnalelor ’ ’ " " *
marelui combinat rhe'îalur- 
gic de la Heluan, ale altor 
Întreprinderi rindustriale 
ridicate In ultimii ani. He- 
iuanul. „inima da oțel11 a 
Egiptului, calfe unul dhi 
.locurile pline de semnlfîea- 
td simbolice pentru coo
perarea eeonomlch și teh- 
niră. rom&no-eglpteanil. Dl-

■' ' ; -

cu lupta lor pentru apăra-, reî (ârî pe calcă dezvolta
rea suveranității naționale. -'= “'*""—el 
pentru ^dezvoltarea ectmo- 
m'că, si socială. împo
triva Imperialismului șl 
neo-colonlalismulul. în a-

Ren’ibiki și cotrtiniirll unei, vieți noi 
Egtot.- îutemela-. r^-' ----

. .prețuire . vi' rea- ■
pact reciproc, pe deplir 
egalitate în drepturi, ra
porturile romfino-eglptene

■ cunosc-un cura Mșdttv .p® 
multiple planuri, ' spre bi
nele ambelor popoare, co- 
reuni;:.'/'.tor Intereselor cau
zei* păcii .și- colaborării in 
lume. Un eveniment de cea

C6Z s0 ilralS eă. ci'11 motive de să
nătate. Waldeck Rochet, secretar ge
neral al P.C.F., nu mai poate 'aă-îjij 
exercite in continuare mandatul de 
debutat pe care l-a îndeplinit, timp 
de 14 ani, in dejwrtamentu) Seine- 
Saiht-ltenlș. Jacques Itailte, ■ prima
rul adjunct din d’AubrevlUerâ-Stlm:- 
ici Cpurneuyp.; n fost desemnai la ca
litate de candidai in viitoarele alegeri 
legislative.

îl-

1$

î Ir It! d j J « * ■ ’■ ‘
■ MOSCOVA 22 (A- 
gsrprea). — Lansată 
in spațiu ta 27 martie, 
stafia automată inter
planetarii socieffcâ 
„Venus-S01 a parcurs 
ia 117 site - de zbor 
peals .T7) piiltamre de 
kilometri, ajunglnd tn 
apropierea planetei 
Venus. StmbfitS, 22 
iulie a.cl, de stafie s-a 
desprins apareJul de ____
coborire, cere â foit de depl 
parafiuiat spre supra- lele ‘tilfi 
fâfs r-enuriend, attr.g- _ ______
glnd solul planetei la o a doua moneerd de 
orele 11 ți 29 de mi- ai ' 
mite, ora BuCTsrejliu- 
te’- -

în timpul parosutâ- 
ril OB-aretutai ?i 59 de Jle, 
mințite dupi ce acesia 
eoborlse lin. pe supra
fața planetei, au fost

efectuate cercetări a- Bueurețtlului. In tim- 
supra atmosferei yi pul frir.Srii aerodlna- 
6fralului superior al 
solului renuslan, In- 
formafillc fiind Iranș- 
mlsc pe Pămint. seeundâ la

In timpul zborului pe secundă, 
spre planeta Venm, P ' ' . ...
au foii realizate SS de te au vira! determi- 
șeiiințc de. legătură cu narea gradului de ilu- 
stația, iar la 6 aprilie 
a.c. a fost efectuată o 
corecție a traiectoriei 

ilaiare. Caleii-
..Jcrtoare aceste! 

corecții au arătat că
_________ r j 

ac cit gen, previstnd 
in programul de zbor, 
m mai era necesară..

Detașarea, la 23 iu- 
c aparatului de 

coborirc al stafiei a 
avu! lac la orele 9 îl 
40 de minute.

mice, viteza aparatului 
de coborirc a scăzut 
de la 11,6 kilometri pe 
secundă la 350 metri

Primele earpcrlmen-

îr.fnare, presiunii ;l 
tamperataril In atmos-, ' 
feră B-CHurianâ jl pâ 1 
suprafața planetei, pe 1 
fafa iîumiaalâ de Sod- i 
re a acesteia. Au fost i 
de asemenea, obfinule , 
dale știînțifteg prl- t 
vlnd caracterul rocilor , 
riratului superficial al ( 
planetei. Kezultatcle » 
acestor măsurători sini i 
supuse prelucrării < 
sî:in!i/ice.

SUCCESE ALE FORȚELOR DE ELIBERARE DIN AFRICA
<!țl ! «./{. .yjri • ' ;

. BRAZZAVILLE 22 (Agerpres). - 
Forțele Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolol (M.P.JL.A) au 
«os din luptă aproximativ M de 
soldați portughezi, In cursul unui 
atac l.ir. recent, împotriva tâ- 
bcral trupelor colonialiste din lo
calitatea Llrmonda, situata în estul 
tării — anunță un comunicat al 
Xl.P.LA.. dat publicității In Braz
zaville. th cursul aceleiași opera
țiuni, pnlrloțll angolezi au captu
rai două, mașini militare iHtrtu- 
gl'.eze.

Sf! .l’!rr i. ■-
Pe de altă parte, din Conakry se 

anunță că luptătorii Ltar'.ldulul A- 
frlcah al Independenței din ’ OuQ- 
neeâ-Blssau și IrSuîeîef Capului 
Verde au scos din luptă, în cursul 
lunii măi, 113 soldați dih'’ rindul 
trupelor colonialiste portugheze, 
în ■ cursul acestei luîii, pulrioțîi 
gulneczl au lansat 33 de operațiuni 
militare împotriva trupelor color 
ntallsto.

-

rale, Kanga! Hanuman'.lmîy.i. și-au 
mezentat demisiile din • cabinetul 
condua. de premierul Indira .Gandhi.

0 delegație de reprezen
tanți ai industriei italiene 
constructoare',de mațtni-unelte. con
dusă de senatorul .Gerardo 'Bianco'. ■ 
s>-a aflai in vizita in Polonia. Cele 
două pflr’,1 nu examinat posibilitățile 
de sporire a volumului comerțului 
reciproc, de intensificare a relațiilor ‘ 
de cpopcrnre și de promovare u ex
portului comun pe terțe piețe. A 
fost semnat un 'memorandum care 
stabilește principiile de bază'ale; co
laborării stllnîJrlc?. tehnice și co
merciale. • , , , ’

|. ■-;
Secretarul general ai 

Ligii Rraho, Mnhmud rund, /o 
soîit Intr-o vizita la Khartum, unde 
vii aven convorbiri eu oficialIțfițlip 
sudaneze în probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre 'țările arabe 
șl roiul Ligi! Araba! După vizita in 
Khartum*.Mahmud Rind vn pleca In 
Arabia Saudlta. Republica Arabă Ye
men și Republica IJemoeralică Popu
lară a Ycmenuiui.. - S '» r.: - - . • • _; r . »:• ;-t’.1 ,v, • -*1

Consiliul guvernatorilor 
Dancii Africane de Dezvol
tare 0T-A-D-). Întrunit in resiune 
ariuălâ, și-a încheiat lucrările In Al
gei’. A fost adoptata o rezoluție th 
care se pronunță pentru ținerea unei 
conferințe ministeriale monetare h 
statelor africane.

Senatul americana f!,îci® 
redea numele inițial de fjCape Cana
veral" sectorului peninsulei Florida 
<îo unde uu pornit șpro ‘spațiu navele 
Apollo și care a primit. duplLasâsi- 
nareă fostului' președinte al Statelor 
Unite, numele de -,.Cepo Kennedy1'. 
Instalațiile de lansare aparțlnlnd 
N.A.S.A. șl bâza aeriană alăturată 
vor purta in continuare numele foi
tului președinte.

%

■I

:Cj='

Republics Sierra Lesne 
va primi o nouă denumire, 
a anunțat președintele țării. Staăa 
Steveiia. El a menționai că a fosl} 
cofLSi'tuil un comitet. special însăr
cinat cu studierea acestei probleme’ 
Si ă chejnal populația țării că pre
zinte propuneri. Actuala denumire a 
țării dntează din secolul al XV-leo. 
cind tara a fost -cucerita de portu
ghezi. •'.’••

Grupul de lucru al G.fi.T.T. 
(Acordul General pentru Tarife și 
Comerț).', a ajuns lă un consens in 
principalele probleme privind adora
rea Cngiirim. '

Tcledciwea jrr.lan<iesă a pre
zentat filmul artistic .românesc 
.,Afa s-a născu! legendcfi. In 
eomențariiie lor, lnjn;l!c de fn- 
torrrafi1. din film, ricrcte- eer.-

’ iirale finlancleirt au subilnial cS' 
această peliculă . "coîMH'ufe o

■ mdrtwfe a: eforturilor depuse
de tinerelul din llomcn’-a, aifi- 
turi de ceîialfi lo-cuitori al făr1.! 
pentru î~:nlinirea caste1, opere

V
V

/

Sărbătoarea națională a Etiopiei!
tlce, diversificarea agriculturii. în
semnai® eforturi se foc pentru for

marea- do cadre naționale. Univer
sitatea din Addis Abeba oaie una 
dintre cel o mai cunoscute de pc 
continentali african.

Pe plan extern. Etiopia mllltee-

' toate statele lumii, indiferent

Astăzi cate fifirMloarcu naționa
lă a Etiopiei — ziua de naștere a 
împăratului Halle Selassie I.

Etiopia. e.Țte ' unul dintre cele 
mal vechi state Independente din 
Africa, avlnd o conțlnultale lsloric.1 
de trei milenii, cu un mumr dlrz 
•}! curajos, care s-n ridicai In ne
numărate "înduri In luptă pentru 
apărarea ființat salo nnțlonnle, pen
tru Independentă și ncatlraare —

................. î
ză pentru dezvoltarea 'relațiilor cw t t 

■ toate statele lumii. ' Indiferent ’
orindulriîu socială, pdntra 
făptuirea_ unității africane. ț
Jbafthol'dului de pe continent'.' 

între România ®i Etiopia s-au ț 
frtabîllt, relații de prietenia șl cola- ’ 
borare, care se dezvolta în intere- î 
s'Jl ambelor popoare, al cauzei ph- .

>mu u-a unsa- .c!i sl taternațlomilc. 1
Inut do dcK-ol- Contactele la diferite- niveluri în- i 
olă. do tnoder- factorii de răspundere al celor ’

ir cq? y.

...
....... ........ . . .. ._.^j!!i:tțh- l

cuceț!ndu-șt o largă admirație pen- darea colonialismului și abolir^A . 
i-u rezistența "eroică' împotriva npnrthel'dului de pe continent.- - ’ 

...................................................................  ■ H;
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rlî economice ți sociale'. 
La. rindul său, prc.șeuln'tele 
A'nwaf Sadul, sâlutlnd 
„prietenia dintre România 
șl Egipt, țări rar e depun e- 
t'oriuri pe calea dezvoltării 
și construirii unei, vieți noi 
lieniru popoarele șl țările 

rC4_ , noavire". ,își exprima am
ilii vinderea că dialogul ta ni

vel Înalt rouiăiio-egiptean 
.a a aduce o contribuție po
zitivă. ta așezarea unor 
baze soliile ale unei noi e- 

' tape a relațiilor dintre ță
rile noastre, constituind un 
ntomeni important în dl- 
verșifTearea lor, a unei co
operări fructuoase inire 
popoarele noastre, spre bi
nele ,și bunăstarea lor". 
D.î ul'.lel, evoluția os plnfl 
acum t< relațiilor romano- 
egiptene oferă exemple 
concludente de caopo- 
rare economică rirei,- 

, . prde avantajoasă. în 1971?mai mare însemnătate rin Vofurnul șchlmbuliii de 
evoluția relațiilor dintre a ereJcut « ța

- țările noastre l-a conatLolt strtft; față-de ; anul preve- 
.vizita .ffîcuffi In primăvara In; „A„3 s-WASSdt
apeatal an In Egipt de că
tre președintele Consiliului 
de Stat al României, 
Nicolas .Ceaușeseu. Con
vorbirile lodnlce purtate 
i u acest prilej cu conducă
torii; Tt. A. Egipt., acordu
rile încheiate ău .siria 
pregnant în evidență largile 
posibilități care există pen- 
aru dezvoltarea pe o (reap- • 
.ta-și mal înaltă is co'abort- . 
rî I româno-egiotene. „Pu- 

‘ tem. țritriadevăr, să spu
nem — deelafa tovartșul 
Nlcolae C’eaușeîeu — . ,eă 
rezultatele vizitei șl' con
vorbirilor pe care le-am a- 
vul vor marea un moment 
imporlani in dezvoltarea 
relațiilor dintre țările 
noasire. Putem spune rt 
există țoale condițiile pen
tru ea între Români:', șl 
Egipt să se dezvolte relații 
de cooperare — economice, 
l elini co -știi nt 111 ce. eu I tu ra - 
Ie — rare să permită pro
gresul mal rapid al fiert-

AraîiS 
te pe tbrima con- 

dogul, ta nl

'}
iți£ 

această peliculă . "constituie o

de tineretul din Rantatila, cîfi- 
ruri de cciîalji- locuitori a! fir1.! 
pentru împlinirea rusiei opere 
de de"roita re <1 tării.

Invazie! fascista în anii din 'preaj
ma celui <le-al doilea război moa- 
dlrd.

în perioada Istoricii de după eli
berare, poporul etiopian s-a ungă-. 
Jat lnțr-tm efort susținut do dezvol
tare economică șl socială, de moder
nizare a lăril. Cu toate că ntlricul- 
tura constituie lucii principala ra
mură n economiei. în ultimul de
ceniu- s-nu pus bnzclc unei Indus- i— ii: ----is_ _ _  _._i j'jga'Lbj-
ril 'murilor bogății naționale. Rit
mul de erevlerti a acestei ramuri 

» este de peste 10 la suta. în ca- 
ț drui unul program' de dezvoltare 
i pe două decenii se prevede eon- 
. strutrea unor noi ramuri ale fn- 
1 dustridi. extinderea bazei cnerge-

Președintele Statelor U- 
Ilîte Rtel'ur'd Nixon, l-a ales din 
nou pe Spiro Agnew drept candidul 
al partidului sfiu - republican — la 
funclia de vicepreședinte al S.U.A.. 
în 'alegerile prezidențiale din luna 
noiembrie a.c.
■' -vi’- VV. z

Principalele porturi bri
tanice au fost paralizate (n 
urtnare n grevei declarate de docheri 
in semn de protest față de arestarea 
a anei docheri din portul Londrei.

?-r/r" -/' f/r ' ■
Un acord cota&orarea

economică și tehnică între ft. P. Chi- 
deză și IL A. Yemen a fost semnai 
la Pekin de premierul Conciliului de 
Stat Clu En-ialși.* re&pecUv. primul 
mlnhlru; Mohsen Al Ălni.

- î -> '■ ' ; . Ș./ ■
Acordurile privind insti

tuirea unei zone de liber 
SChbilb ■ ^Ire țările, membre, .alo 
viitoarei Piețe comune lărgite („cel 
știre1-. plu« Marea Britanic, îs’orvegta 
Dctavitarco șl Irlanda) .tarile 
A1..I. S. care îiu au solicitai adera
rea' la CE.E. (Austrio, lȚm-.d;L Por-' ’ 
tug'.ilia. Suedia, Elveția, «I Liecluen 

:r.) uu fo n ‘temnute ximbătă,'
IJ-iixclle-'

Demisiile unor miniștri 
indieni. anunța agenția
..Indinfo*'. ir.lnlslrul îndlon o! 
dezvoltării llndu&trlale. Molnul ftatj 
Chotidhury. t.d infntetrul cflllor fe-

____ _ ____________________________
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versete ser;țsl ale combi
natului Biderurgle '-iul 
servite de loromotlve tauri • - 
cale ta uzinele .J3 August",' 
din București. La uiîa dini 
liniile companiei „El Nasr 
Automotive Manufactu
ring Co“ continuă- cu suc
ces acțiunea de asamblare 
a tractoarelor livrate de țara 
nbastrii. Plita Jn prezent.

■ de pe porțile uzinei- au îs- 
rșâl; sute de tractoare foln- 
aile ;><’ pâminlurile din Va
lea Nilului.

Eforturile poporului e- 
glotean pentru lîebldsreă 
înajxile.ril moștenite din 
■rerut, pentru dezvoltarea 
multi laterală' n economiei 

‘sate r.ațioca!e. dorința sa 
‘de a-:/i extinde .relațiile -de. 

' ; eoopei'are economică, sîm 
urmărite' cu 'caldă simpatie 
de poporul român- -

Așa cum se știe, ftomfl- 
nîa manifest*!' o preocupa 
re constantă; pentru ampli-' 
floarea legăturilor cir 

’ prietenie cu ' noile itute 
independente. Intre care 
țările arabo, fiind solldâră

volumul schimbului de 
mărfuri o crescut cu 40 la

dorit,-Iar. noul protocol co- 
,'mcrclal .samnat recent pre- 
' vedei o, nouă, și substaritia- 
lă creștere a schimburilor. 
SperioltfUl români parlid- 
pâ . la țanudrairaa ■ unor - Im
portable obiective econo
mice (egiptene, ca, de e- 
sompSu, fabrica, de produ
se Sodice de la Alexandria, 
complexul minier pentru 
exwagvjea și '.imbogățlroa 
foifa'țiloT; de';-.la Hamra- 
v.i-iiî. .<i sic pre-

ȘsnțlSi p-e alte șantiere, ca 
rezulțâl al lărgirii coope
rării finire .cele două „Mri , 

ȘȘlverânțeli -do ăstâs!
prilfjtj|®sta poporului .rd-" 
mân 6 nouă reafirmare a 
dorinihi '.sale de. tace nun 
tralnfșțl ș'l mai ' rodnleă' 
prleîehta cu poporul eglp- 
tea n,' 'cu ; co siv :'n gerea că a ■ 

. ceasta; jiujește .Intereselor 
ambelor tari, cauze! gene
rale' ă păcii si 'colaborării 
internaționale.

Nicolae N. LUPU

i;.

îl.

rjl

îrl’i;nutoîitone în yederra’ vnlorlflcft- 
l »«S I S» r. , , i » , I ■»»»■» I OF.

două state hu contribuit la, adîncj- 
rea acestor legături, bazate pe prin
cipiile .respectării Independenței și 
suveraniiațLI naționale, egalități! In 
drepturi', neamestecului în trebu
rile lițterne^gl avantajului reciproc.

Cu prilejul srArWltorli nnțlonole. 
poporul român adreseazff țxiporulul 
otloplăn urărj de noi succese pe 
calea dezvoltării patriei sale, de 
prosperitate șl pace.

A. B.

ÎNCHEIEREA
FAZEI PRELIMINARE 

A NEGOCIERILOR
ÎN PROBLEMA CIPRIOTA
NICOSIA 22 (Agerpres). — în ca

pitala Ciprului Ș-a încheiat faza 
preliminară a nego-dCrllor Jn proble
ma cipriotă, ta rare au participat, In

* Un gcdp de pensionari,* rații muncitori in In'duslno conlecjiilor din Nsw ț 
York, a'emonslreazci pentru Imbunâlâțirea sistemului de pensionare l;s

ma cipriota, ta rare au pr 
afara reprezentanților1 color două co
munități din Insulă, trimiși ai gu
vernelor de la Atena șl Ankara, pre
cum Șl* 
general

Ezektos Papaloannou, secretar ge
nera! nl Partidului 
meallbr; muncii dl». . 
a silica* un Interviu ui seeretaruiui 
-general ul. N.A.T.O.. 'Joseph Luns. ’ 
acordat companiei engleze de radio
difuziune' ..ll.li.C. ■ Dectaraț’Ltlc . Iul 
Luns, confirmă că intre ncțiimile 
N.A.T.O. fața de Cipru șl activita
tea opoziției locale există o perfectă 
coordonare, țelul comun ol neesim- 
două forțe fiind privarea Ciprului df 
bidcpondențâ, aducerea lui Intr-o 
stare da subordonare față de 
NA.T.O., a menționat secretarul ge
neral al A.K.E.L.

munitațl din insulă, trimiși ni

reprezentantul secretarului 
al O.N.U. In Cipru.

4r
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" ...I.'.v.iui a! ca-
din Cipru (A.K.E.L.),


