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'„înfăptuirea acestui program cere, fără îndoială, eforturi 
pot înfăptui și nu dorim să fie înfăptuite prin eforturi fizice, ci prin stimularea gîndirii 
tarea mișcării de inovații și a cercetării științifi 
triumful noului în toate domeniile de activitate

pentru oameni, 
dintre

combinei, la ferma nr.
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latfi Ieît-motivul știrilor care continuă sîi ne sosească 
din toate colturile tării. în orice succes care ne este adus 
Ia cunoștință găsim nucleul de foc al gîndlrll lucide, al 
spiritului novator, al luptei pentru nou.

Recoltatul lucemei, cu ajutorul

duce e Partidul Comunist 
Român cu peste două mi
lioane de membri Stalul 
In fruntea căruia se află 
c statul socialist român. 
Nicolae Ceaușescu a dus 
In lume falmn poporului 
român, faima statului 
românesc de lingă Du
năre șl a Partidului Co
munist , Român. Politica 
lut

Ceaușescu. ‘ El

PENTRU DEZBATEREA PROIECTULUI DIRECTIVELOR CONFERINȚEI NA
ȚIONALE A P.C.R. CU PRIVIRE LA SISTEMATIZAREA TERITORIULUI, A 
ORAȘELOR Șl SATELOR, LA DEZVOLTAREA LOR ECONOMICO-SOCIALĂ

(Din raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușesca la Conferința Națională 
. a Partidului Comunist Român)

Suceava, unde 
reprezintă 

iul zilei 
Intens, 

cooperativele agricole 
Verești, Flntlnele,

Dar nu constituie 
ele singure — un

'„Premieră Industrială la Buzău : 
Ia Uzina de slrmă.și produse, din 
sirmă a Intrat parțial In funcțiune 
secția de plase sudate,-cm două luni, 
mal devreme deeit prevedea termenul 
stabilit. Succesul se datorește mobi
lizării tuturor rezervelor de Inteli
gență ?1 hărnicie, organizării efi
ciente a activității de producția Un 
esemplu : colectivul secției autouli- 
lare, condus de comunistul Stan 
Cazan; a căutat șl găsit soluții teh
nologice pentru realizarea In ttlmp 
record a instalațiilor metalice anexe 
în valoare de aproape un milion,lei, 
reduclnd un Import costisitor pentru 
uzină. Dar cite asemenea fapte'de 
producție tt ca, un răspuns,Vibrant, 
muncitoresc, la chomărjle - Conferin
ței Naționale a partidului do a spori 
valoarea eforturilor prin aportul 
gîndlrll tehnice novatoare — nu s-ar

primit era cit pe-acl 
aă-1 întreb : „Ați văzut 
marea ?* .M-nm otfiplnlt 
și. după' cltevn clipe, 
l-am pus o altă Întreba
re : „Cum de știți alîtea

Oare, cuvintele acestea 
nu nr trebui să se potri
vească fiecăruia dintre 
noi T Toți trebuie să dedi
căm întreaga noastră acti
vitate și întreaga viată 
partidului nostru, poporu
lui nostru, patriei noastre. 
Altfel, ce-am putea face 
mai bun cu viața 7

odihne. vrea 
lotul. Vrea să 
Se asemute. in

întreaga axiivltate, In- devota
treaga viață cauzei so- cea m
clalismulul șl connmlsmu- cauze.
Iul, viitorului fericit al un; pis;
întregii noastre națiuni. spre s
Cuvintele acestea, puține spre b
Ia număr, nu fost rostite clre. 1
simplu, simplu de tot, noi lo
fără nici un patetism, știm c
Iile* erau limpezi ca apa se tre
liftul'limpede izvor, șiră- minuni
lucitoare, cn niște bulgări ritul ș

(
DORESC SA ASIGUR PARTIDUL, ÎNTRE

GUL POPOR CA IN CE MĂ PRIVEȘTE VOI 
ÎNCHINA ÎNTREAGA ACTIVITATE, ÎNTREA
GA VIATA CAUZEI SOCIALISMULUI SI CO
MUNISMULUI, VIITORULUI FERICIT AL ÎN
TREGII NOASTRE NAȚIUNI.

Oare cuvintele acestea nu ar trebui sâ se 
potrivească fiecăruia

Un scriitor e sensibil Ia 
cuvinte Cuvintele slot 
cărămizile noastre mu 
bucățile noastre de mar
mură cu caro zidim cas
telele fastuoase ale ope
relor noastre. Lupte noas
tră cu cuvintele, cu vir
gulele șl cu punctele 
este aprigă. Cuvintele u- 
neorl sint bune șl atunci 
mingile, alteori sint rele, 
colțoase .și atunci mușcă. 
Val de scriitorul care nu 
numai că nu stăplnește 
cuvintele, dar le șl îngă
duie să-l muște, să-l a- 
tace.

în cadrul sărbătoresc 
®1 solemn al Conferinței 
Naționale a Partidului 
Comunist Român, care a 
durat trei zile (șl uș n- 
dăugn șl aproape trei 
nopți) am auzit multe 
cuvinte, om văzut multe 
chipuri de oameni dintre 
cel mal aleși ni zilelor 
noastre, căci noi &ocoîlm 
oameni aleși pe construc
torii socialismului, no 
cel ce schimbă ta fru
mos fața patriei noastre

PENTRU DEZBATEREA PROIECTULUI LEGII REMUNERĂRII MUNCII ȘI AL 
CODULUI MUNCII ;

ca M, s-. MK» •-ei—te . •' ' ...

1 vreo observație deosebită 
nopți de dispecerat'?

— Nu. Nu, s-a înregistrat nici o 
absență, nici o înllrzlera In servldu. 
Tonte instalațiile au ' funcționat ții 
funcționează normal." ’

...Totul funcționează normal. De la 
un capăt la altul al țării. IN ACE
EAȘI CADENȚA, DUPĂ .ACELAȘI 
METRONOM AL IIOTARlIUI ȘI 
STĂRUINȚEI CONȘTIENTE, ĂL 
CHIBZUINTEI, AL GÎNDIRII LU
CIDE ȘI MUNCII ENTUZIASTE ÎN
DREPTATE SPRE VIITORUL CO
MUNIST AL PATRIEI.

serioase, dar măsurile pe care le preconizăm nu se 
spiritului novator, prin dezvol- 

ce, prin lupta hoțărîtă împotriva a tot ce este vechi și perimat, pentru

de asemenea, că el, după 
o lungă zi de muncă, se 
culcă după ce a trecut 
miezul nouții. Sobru in 
toate. profund uman, dă
ruiește' altora ore multe 
din cele trebuitoare jjto- 
priel:to]e 
să vadă 
știe totut 
grija sa 
cu cel mai buni

fltlnd de timpul frumos, dumini
că ml! de cooperatori șl de meca
nizatori nu- ieșit In rimp. în coo
perativele agricole Pir, Sanlslău, 
Ghenci, Vetlș șl altele din Județul 
Satu More nu fost recoltate supra
fețe Întinse. La chemarea organi
zațiilor de partid, duminică s-a 
lucrat din plin șl In cooperativele 
agricole din Județele Sibiu, Cluj, 
Mureș. în județul “ 
suprafețele recoltate 
numai 13,4 la sută, în curai 
de duminică s-a muncit' 
îndeosebi in 
din, Dolhosca, __ ____________ _
Dumbrăveni, Rădășenl șl altele. . ’ »,

După cum am fost informați la « 
Ministerul Agriculturii, Industriei ’ 
Alimentare șl Apelor, numeroase ?, 
combine din zonele dlri sudul țării 
nu fost trimise In sprijinul unități
lor agricole situate In zonele din 
nord. De asemenea, s-a organizat 
transferul combinelor din unitățile 
care nu terminat recoltatul In cele 
In care lucrările sint lntlrzlațe. 
Datorită măsurilor organizatorico 
luale, organizării bune a muncii, 
activității neobosite o tuturor lu
crătorilor de pe ogoare, sint con
diții ca, In cursul săplămlnll care 
urmează, cele mal piuite unități 
agricole să Încheie recoltatul griu
lui.

eu, ve^lpa; predea’Tn’ areasS^T^-' «Stivui -ds
rioadâ, peste , plan, 211 apartamente; țțH lucrează lu obținerea unui nou
economisind IM CM cărămizi, 47- mo-, f«pSlc d pent™ combaterea mălurllpitice la griu. „> . .. • ,•

Zilele acestea au fost produse pri
mele cantități alo unul ierblcld cu 
caracteristici superioare, destinat n- 
grlculluril noastre. Pregătind Insta
lația Jncfl din timpul probelor; me
canice, 'operatorii chimlștL siib în
drumarea specialiștilor Gheorshe 
Ene sl Cornel loncscu șl a ntalslru- 
lul Ioan Agrosoale, au reușit ,să exe
cute turnarea Instalației și obține
rea produsului finit In numai o săp- 
tămlnâ față j de cltevn luni cum 
prevedea proiectul.

La Instalațiile de fenol șl acetonă, 
schimburile jconduse de maiștrii Va
lentin Străpuc șl Apostol Grădinara

Muncitorii fabricii de locomotive din cadrul uzinei „23 August" din Capitals au 
zare su'perioarâ a muncii ’ '' " ' ■

I

Lucrările de recoltare a cerealelor 
păloase se . apropie de șfirșlL . In 
cinstea Conferinței Naționale a par
tidului, cooperatorii și lucrătorii ’în
treprinderilor agricole de stat din 
11 județe au raportat încheierea 
secerișului, anunțlnd, totodată, cu 
bucurie, că au fost obținute recolte 
mal mari dedt cele prevăzute In 
planurile de producție. In ziua de 
21 Iulie au Încheiat secerișul șl lu
crătorii ogoarelor Județului Ialomi
ța. EI ou realizat o producție me
die de 3 400 kg griu ta hectar. Cele 
mal bune rezultate nu fost înre
gistrate de către cooperativa agri
colă din comuna Dor Mărunt care 
a realizat 3 300 kg griu 1a hectar. 
Ieri s-a încheiat recoltatul șl In u- 
nltâțlle agricole din județul Praho
va. Tot ieri nu fost însămânțate 
3 OTO hectare cu culturi succesive. 
Recoltatul se apropie de sfirșlt șl 
In Județele Dîmbovița șl Argeș. Du
minică, in cooperativele ngrlcolo 
Slobozia, Telu, lonești șl altele din 
județul Argeș s-a lucrat din plin 1a 
secerat. Fină in prezent, griul n fost 
strins de pe M 1a sută din suprafețe, 
far cooperativele agricole nu livrat 
S0 la sută din cantitățile de griu 
contractate cu statuL Suprafețe 
mal mari de griu sint de recoltat 
In unele Județe din Transilvania 
șl Moldova. Șl In aceste zone, pro-

hotârit ca, prinlr-o oraani- 
muncii, sâ realizeze 2 locomolivo peste plan, ior pe Întreg anul 1972 — o dopâțire de 12 mi
lioane lei la producția globalâ, și do 8 milioane lei la producția marfâ (Foto : Agerpres)

re-__ au reușit, prin,Îmbunătățiri, aduse
proceselor tehnologice, să 'realizeze 
zilnic un spor de producție de 6—7 
lone, croind toate premisele pentru 
suplimentarea exportului de fenolii 
«cetonă cu încă l'OTO tone.KM

In zilele caro au.precedat Confe
rința Naționalâ a partidului, uzina 
din Pitești a livrat cel do-al 65 000- 
lea autoturism. In fotografie : as
pect din hala de montaj a autotu

rismului „Dacia-1 300"

lucruri 7* Răspunsul, în
soțit de un zimbet cald, 
n. venit repede : „Citesc. 
Studiez". Două vorbe, tot 
simple :■ „Citesc. Stu
diez1" ~ 
ele „
întreg program de lucru 
al fiecăruia dintre noi șl, 
mai ales, al celor tineri î 
„Citesc, Studiez?.

Viața noastră se va 
schimba fundamental a- 
tuncl clnd vom dtl. clnd 
vom studia toate proble
mele care frămlntă șl ne
liniștesc astăzi popoarele. 
Căci ■ ne-a fost dat să 
trăim Intr-iin timp do 
frămlntărl șl- neliniști.

1 Doresc să asigur parti
dul, întregul popor că, in 
ce mă privește, voi În
china întreaga activitate, 
întreaga viață cauzei so- 
elaitaniulul șl comunismu
lui, viitorului fericit nJ 

odăii lui întregii noastre uaținnb

în zilele conferinței, chlmlțlll din’ 
Borzeștl nu realizat peste plan 140 
tone produse fito-farmacculice' con
diționate? .3-1 tone pollclofură de. vinii, 
17 tone Teitel'șl acetonă? -precum șl 
Însemnate cantități de cauciuc sinte
tic, sodă caustică, benzine. Piuă ta 

1' sfirșltul:lunii;va fi realizată o pro
ducție suplimentarii In valoare de cel 
puțin 5 milioane Ici. *

.„Duminică, reporterii noștri eu vi
zitat platforma Brazii Instalațiile 
funcțtonnu ta jeei m!iljlha.l'țl pnrtirno- 
IrL A fost întrebat 'dispecerul ‘gene- 
raL al. grupului, Conslaptip, Chirp, cp' 
realizări'se prevăd :

- —' 3o<toltad^,:i>i^;.ifi.qd&r;t-ÎJn-..
bălă, vom pbțlno "ciriSp IOT; de""'tope' 
bohzlne in pltîs; -toluen,' dlmetilteref- 
.talnt, polietilenă, .anhidridă Italică șl 
site produse petrochimice.

Apețr ' .......  "
In aceste

® ECHIPA DE TENIS A KOMANTE1 Sn seaaHSnaîelc In'er- 
zonale ale „Copel Davis'.

• CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR DE FOTBAL. 
(Echipa noastrA — in turneul Unul)

• Sportivi romAnl Ia campionatele balcanice de atletism 
(țiinlori) șl ciclism

O PUTERNÎC ECOU PE PLAN INTERNAȚIONAL AL 

CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R.
© Telegrama adresata de C.C. al P.C.R. Congresului 

Național al Uniunii Socialiste Arabe
® Știri și telegrame de peste hotare

© Schimbul IIL Secția debitare. 
Brigada lui Ioan Tiraoc o țenllzot 
zilnic cile cinci’ tone pesto plan.

’ ...Chimlșlll dd pe Valea Trotujulul 
au pornit-cu:toată hoterlrcu să tra
ducă’In viată sarcinile mărețe Tzvo- 
rlta din documentele Conferinței 
Naționale o partidului. în flecare 
secție, In flecare Instalație n mori
lor uzine de la Borzești, muncitorii 
și specialiștii sint. preocupați de gă
sirea celor mal eficiente soluții care 
să ducă la sporirea producției; ’ /

Pe inginera Ruxandra Onlga, abia 
Întoarsă de ia Conferința Națională, 
undo a participat cn delegată, am 
gtalt-o In , laboratorul de cercetări :

— Simțim cu toții .răspunderea 
pentru realizarea îndemnului, secre
tarului general călro o<jhuncă,i ener
gică și. -mal | ales, pătrunsă, de. spirit

■t,».:,™.. ’’A

u față de conducătorii din trecut 
ă dintre ni poporului nostru.
n călăuzi A venit po lume Intr-o 
un popor familie de țărani. A 
spre pace, Intent te patrusprezece 
spre feri- ani in mișcarea munci 10- 
presus de rească română. La șal- 
oate. Noi sprczece ani a cunoscut 
ani că el închisoarea și lagărul. 
Ii-carc di- D-o dțiva ani conduce 
de răsă- un partid șl un stol. 

Noi știm. Partidul pe care 11 con-

na
Deasupra, cerul 
basfru șl senin, 
mt-a venit riadul și m-a

PRIVIND POLITICA EXTERNĂ A PARTIDULUI Șl STATULUI

lnteo popoare, neamestec 
In treburile altor state 
șl partide comuniste. Su
veranitate. Independență. 
Cum vedeți, iarăși cuvin
te dlntee cele moi sim
ple, dar, toate, pline de 
un nobil conținut. Cu n- 
ceste cuvinte simple, 
Nicotae ’Ceâușescu a de
venit cunoscut In lume șl 
astăzi e socotit chiar 
pesto mări șl țări ca unul 
din cei mai Însemnați 
bărbați politici ai lumii 
contemporane. L-am vă
zut stind do vorbă cu 
muncitori, cu țărani și 
nu o dală cu scriitori, cu 
oameni de artă. Totdeau
na cald, ' totdeauna chib
zuit și înțelept judecă sl 
dă sfatul cel mal potri
vit

O dată, 1-nm văzut ta 
mare. Primea, rlnd pe 
rlrtd, p-e șefii unor InsLi- 
tuțli »1 lucra eu el. 
în apropierea 
de lucru, marea lșl legă
na valurile. Vlnlul clăll- 

arborll parcului, 
era al- 

Cl nd

șl — totodată — sufletul 
potrlcl noastre. Cu acest 
fericit prilej. am oftat, 
cu setea care In aseme
nea Împrejurări se tre
zește in mine șl mă stfi- 
plnoșle, multe'fapte care 
ar merita să sten ta te
melia ur.or scrieri din
tre acelea pe care din ce 
In ce mal mult le ;cer. 
scriitorilor bravi! con
structori al României so
cialiste, eroii modești 
care pregătesc prin și cu 
munca lor viitorul po
porului nostru, viitorul 
patriei noastre. Totul m-n 
înclntat. Totul m-a emo
ționat, Insă zguduirea cea 
mai puternică — pe rare 
am simțit-o nu numai eu. 
cl toți cel ro no aflam 
In sate unde avea toc 
conferința — nc-au pro- 
dits-o cltcva cuvinte ele 
secretarului general ol 
partidului care, la sGrșl- 
lul unul capitol din va
por Ud său, a. spus : Do
resc să asigur partidul, 
întregul popor că, în ee 
mă privește, voi tachina

mul putea consemna ta uzina bu- 
zolană ?

...„în direct”,■ Hunedoara. De data 
asta nu despre oțelarl e vorba, cl 
despre constructori. Ce scrie pțș 
cartea lor do vizită 7 Mal talii — 
termene mal scurte ta predarea unor 
obiective Importante. Astfel, cu 10 
zQe In avans a fost terminată noua 
Instalație do extracție de la puțul 
nr. 2 al Exploatării miniere Petrilo. 
Volum sporit' de lucrări — deci, lor 
zile clștlgnie — șl la construcția 
noului furnal de 1 (MM) tone. Consec
venți cu angajamentul, tor, de a sa 
scurta In medio cu .3 zile du
rata de execuție a unul apar
tament,“■ ,ț®îT3țructoriLr3 de I

peste , plan, 211 apartamente,
__ _ fslnd OTWJ cărămizi, 47 me-, 

tri cub! cherestea, 25 tone Her-be^ 
ton, 45 tone ciment.

Uzlnn mecanică din Timișoara. 
Aici, ta montajul gcmeral. echipa 
condusă de comunistul Gheorghe 
Stoîan 0 indielat cu o decadă mai 
devreme aslmllnren construcției me
talice a podului electric de 125 tone, 
primul agregat de o asemenea ca
pacitate fabricat In uzină.

— Noi — ne-a declarat maistrul 
Petru Man — ajutăm ta echiparea 
noilor obiective industriale nle țării. 
Fiecare, clipă clștigatâ de no! se du
blează, hș putea zice, prin intrarea 
agregatelor noastre ta circuitul pro
ducției In beniTidarl. Avem con
știința acestui avans șl, de aceea, 
facem totul să stimulăm ideile no
vatoare, entuziasmul șl răspunderea 
In muncă, hotfiriren de a devonsa 
termenele în acest cinclrud pe rare-l 
vrc-m mal eficient și mat scurt.

...Un telex ne anunță : „Plnâ teri, 
un număr de OT de Întreprinderi șl 
unități economice din Județul Brașov 
uu raportai Îndeplinirea planului de 
producție pe .primele 7 luni alo anu
lui. Producția, peste plan, pe care o 
vor realiza acestea țiină la sfințitul 
lunii iulie va fi de circa 130 mi
lioane' lei".

...Atmosferă bărbătească do în
trecere la uzina Unlo-Satu Mure. 
Totul sub semnul mobilizării resur
selor de energic șl inventivitate, do 
organizare superioară a muncii. 
Consemnăm cltevn rezultate.

O în schimbul I. echipa de turnă
tori, condusă de Ioan Corodan, a 
turnat zilnic peste plan trei tono do 
piese, ta valoare de 20 000 lei ;

O Schimbul II. Echipa- de forjori, 
ta frunte cu comunistul Iosif Ko
vacs, a atins cea mal Înaltă produc
ție de piese matrițate peste plan : 13

j' ggîsș W ■
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Lucrările secțiunii s-au desfășurat 
sub președinția tovarășului Paul 
Nicufescu-SIizii, membru ui Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.CJL, vicepre
ședinte a! Consiliului de MlniștrL 

în cadrul secțliudl’ au, fost elabo
rate șl dezbătute proiectul Kezuiu- 
țiel Conferinței Naționale a i’tulmu- 
jțd l'omunut. Roman cu privire ia 
perfecționarea organizării și condu
cerii vieții sociale șl la dezvoltarea 
uemociapvi socialiste șt proiectul 
Rezoluției Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român cu pri
vire la înflorirea națiunii socialiste 
ți la problema națională.

ParUcipanțli la lucrările secțiunii 
au analizat intr-un spirit de înalta 
responsabilitate problemele majore 
In domeniu] perfecționării organi
zării ți conducerii vieții sociale, in 
dezvoltarea democrației socialiste sl 
Înflorirea națiunii noastre socialiste. 
Toți cei 32 ae deldgețl, care au luat 
cuvlntul in dezbaterile secțiunii, au 
dat o entuziastă apreciere raportusul 
prezentat ne secretarul general al 

partidului, tovarășul .xlcolae 
Ceaușeocu la conferință șl au ex
primat deplina lor adeziune față de 
acest document programatic de isto
rică importanță care, cu rigoare ști
ințifică și inițiativă revoluționară, 
trasează liniile directoare ale edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltata in patria pcostră. DInd 
expresie sentimentelor de nețărmu
rita dragoste șl încredere, de profund 
respect pe care Întregul nostru po
por. le nutrește față de Partidul 
Comunist Român, față de iubitul său 
conducător, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, partlclpanțu la dezbate
re .ți-au exprimat hotărlrea fermă 
dă a contribui cu toată energia și 
capacitatea lor creatoare la înfăp
tuirea politicii consecvent marxiat- 
lenlniste a partidului șl statului nos
tru- într-o atmosferă de lucru, ca
racterizata prin profunzime analiti
că șl exigență, parUclpanțll au făcut 
un important număr de propuneri 
menite sâ ducă la Îmbunătățirea în
tregii noastre actlvitați in aomenlul 
organizării ți conducerii vieții so
ciale, pentru lichidarea lipsurilor 
care mai persista în unele sectoare.

,i:i cuvlntul lor. parUclpanțll la 
lucrările secțiunii au .subliniat, .că 
înfăptuirea liotărfHîâf? dd^WW 
pârdd'i-'la Contcrliița'J«uțliSflRtafdlff*' 
1987 șl Ja Congresul-al-X-lea h avut 
drept rezultat îmbuitataU'raai 
stanțlală a conducerii întregii soclc- 
lAți, a activității organelor centrale 
Slocale, lărgirea democrației sirela- 

te, intensiilcarea participării ma
selor la conducerea treburilor ob
ștești, creșterea rolului statului In 
conducerea unitară a tuturor laturi
lor activității economice șl sociale, 
manl'eslarea tot nud .....—*"-V1 "

i

manifestarea tot mai puternică a 
râtilui conducător aL partidului în 
toate domeniile vieții noastre pu
blice. ■ "

Tovarășii Adalbert Gilbert, direc
tor general al întreprinderii de' 
canslrticțli hidroenergetice din 
București, An» Mlccscu, ichnldană 
la uzinele textile „®0 Decembrie" 
dtaj Arad, Dumitru Onijoru, secretar 
aEțeomiteiulul de partid de Ia Fa? 
brica de ciment din BIcaz, Vlrplnln 
Micote, inginer In Uzinele textile din 
Suceava, au arătat că delimitarea 
mâi bună a locului șl rolului între
prinderii Ih sistemul de organizare 
a economiei, constituirea, centralelor 
industriale, Înfăptuirea conducerii 
colective în toate domeniile au creat 
condiții pentru înibunatâțlrea . acti
vității economico-sociale.

-Caracteristic este faptul că între
prinderea, ca unitate de bază ■ a în
tregii economii naționale, a fost in
vestită eu atribuții mal largi in 
niinuirca fondurilor puse la dispo
ziție, în elaborarea planurilor, îh or
ganizarea procesului de producție, 
dispunlnd astfel de o mai mare auto
nomie țl mobilitate funcțională. 
Crearea centralelor a marcat tre
cerea de la o structurii admlnistraUv- 
orgardzatorică a economiei la o struc
tură economico-organlzatorică a eco
nomiei, Atribuțiile ce le-au fost con
ferite 'au menirea 0A ie orienteze 
ferm spre îndeplinirea sarcinii 
fundamentale de conducere efectivă 
și, eficiență a activității economice 
din sectorul pa care 11 coordonează. 
-»S'oul sistem organizatoric creat 
trebuie să Îmbine armonios condur 
cerea unitară a economici cu larga 
autonomie șl Inițiativă a unităților 
de bază, favdrlzlnd înlăturarea feno
menelor de centralism excesiv șl 
creind un codru propice pentru 
apropierea actului de conducere de 
slera producție)', pentru rezolvarea 
operativă a problemelor.

Vorbitorii au arătat că, In dubi® 
lor calitate de producători șl pro
prietari al mijloacelor de producție, 
oamenii muncii slnt gospodarii fon
durilor materiale ni financiare încre
dințate, ăyfnd datoria de a s® 
preocupa neîncetat de asigurarea 
bunului mers al unităților în care 
lucrează. Pentru a asigura o tot.mol 
largă participare a oamenilor muncii 
la activitatea de conducere trebuie 
îmbunătățită, în continuare, activi
tatea comitetelor șl conaUUIor oame
nilor muncii și întărit rolul adunări
lor generale în întreaga activitate 
econornlco-sociolă. Este necesar, ,de 
asemenea — nu subliniat vorbitorii 
— ca sarcinile de producție, ce stnt 
trasate întreprinderii oă fie astfel 
corelate înclt să se asigure folosirea 
cu maximum de eficiență a espa- 
cllăților de producție. Vn trebui să 

acționeze mal hotărlt pentru ra
ționalizarea șl simplificarea muncii 
de administrație, să fie luate măsuri 
operative pentru trecerea cadrelor 
de specialiști în activitatea directă 
de producție și de cercetare din ca
drul întreprinderilor.

Vicheote Bălan, prlm-vlcepre- 
șsdlnte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al Județului 
Hunedoara, Iosif Baycrle, președin
tele Colegiului de partid al Comite
tului Județean - Timiș nJ P.C.R., 
Aurică Marinescu, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid și „pri
mar al orașului Boldești-Prahova,
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Octavian Luțaș, secretar al Comite
tului județean iJ.C.K batu-Mare, tun 
Sioieuvan,. secretar ai- Comitetului 
executiv ai consiliului popular ju
dețean Blstrița-Năsăud, Gh. Booocea, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului ptjpuiar tu 
Județului Buzău, au ujătat, printre 
altele, că actuala organizare adrnJ- 
nisu-ativ-lerlionalâ a țarii, ellmlnind 
verigile aaministrailv-teriloriaie In
termediare șl oslgurind o auto- 
ilonne sporită orașelor șl co
munelor, a creat posibilitatea a- 
propierli organelor puterii ae 
stal dc activitatea concreta. Au spe
nt astfel rolu'i șl răspunderea con
siliilor populare lață ub întreaga ac
tivitate econotnlco-soclnlă din ju
dețele și localitățile respective. In 
conformitate cu legea consiliilor, 
populare, care a precizat mai bine 
atribuțiile acestora, au fost trecute 
bs competența municipiilor, orașelor 
și comunelor activități și sarcini care 
ue mult timp erau centralizata la 
organe fie specialitate județene și 
ciuur la nivelul unor organe con trai o 
de stat. Din păcate însă unele orga
ne centrale nu au renunțat complet 
la vechiul stil de lucru m raportu
rile lor cu conaUUie populare și, pe 
de altă parte, unele organe locale 
ale puterii și administrației de 8tal 
au manifestat timiditate In .exerci
tarea atribuțiilor sporite cu care au 
fost investite. Se impune, de aceea, 
— au subliniat vorbitorii — să se 
acționeze in continuare cu fermitate 
țtaatru aplicarea coMccventa a pre
vederilor leg’ll consulilor populare 
Ja scopul creșterii capacității șl 
competenței Județelor, municipiilor, 
orașelor și comunelor In soluționarea 
problemelor de Interes locul în ve
derea sporirii răspunderii organelor 
totale ale puterii și administrației 
de stat pentru întreaga activitate 
economică șl socială din raza lor te
ritorială, este necesar să se creeze 
o corelație justă Intre, competențele 
sțMrtite atribuite de lege și mijloacele 
practice care să permită exercitarea 
cliacntă a acestor competențe

■ intre altele, prin transferarea celei 
mul mari părți din aparatul cure sa 
ocupă in prezent de problemele în
treprinderilor de gospodărie comu
nală, unităților cbnic5'** ’’
prestări de sa ' “ 
tare si altele, 1

aci

democratic, po 1„ a ...
a conducerii unitare cu lărgirea 
continuă a autonomiei organelor 
leritorlal-admlnlstrative șl a unită
ților cconomlce-soclale, înlălurin- 
du-re tendințele de centralism exce
siv care «e mal manifestă din partea 
unor ministere ți organe centrale, ca 
șl din partea unor județe, Vorbitorii 
au tăcut propuneri în vederea linei 
folosiri tot mal eficiente n resurselor 
locale, a. gospodăririi cit mul Judl- 

-dbase a fondurilor Mnești șl mijloa
celor de producție, a Simplificării 
apăratului administrativ.

în cuvlntul său, tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C.. al 
P CJR., a subliniat că politica internă 
șl externă a partidului șl «statului 
nostru exprimă chintesența glndlrli 
științifice mnrxlBt-Ifinlolsie a Parti-' 
3iui Comunist Român, spiritul no
vator în abordarea perspectivei des- 
voîlărli patriei socialiste, in deplin 
cdnseM cu aspirațiile cele mai înalte 
ale poporului. Preocuparea funda
mentata a țtartidului, țelul suprem 
td politicii aole, rațiunea Inxațl a 
construcției ■ orîndulrii noastre so
cialiste eale creșterea bunăstării ma
teriale șl spirituale, asigurarea con
dițiilor jwntru manifestarea plenară 
a personalității umane.

Aosamblul, măsurilor Inițiate de 
partid privind perfecțioriarea con
tinuă a .relațiilor de producție, a 
organizării șl planificării economiei 
naționale, a conducerii vieții sociale, 
a creat oamenilor munci! posiblUta- 
tea reală de a-și exercita efectiv 
atribuțiile ce ie revin ca proprietari 
ai mijloacelor de producție și produ
cători In același timp, de 0 participa 
nemijlocit la luarea deciziilor politi
ce, economice,.-sociale, cit și la în
făptuirea lor.

însăși dezbaterea in conferință a 
unor proiecte de leg! țl'hotfirlri.de 
o mere Importanță pentru dezvol
tarea patriei — 0 Bubltntat vorbito
rul— punerea lor ta dezbaterea în
tregii sucietfițJ constituie o expresie 
grăitoare a largului democratism al 
societății sActauste,

Măsurile dezbătute in Conferința 
Națională, formele organizatorice 
proptise în raport privind perfec
ționarea organizării șl conducerii 
vieții economice șl sociale, crearea 
Consiliului suprem al dezvoltării 
economico-soclale, a Consiliului fl- 
___ ___ bancar, a Consiliului de 
coordonare n consiliilor populare, 
pun șl mal puternic ta evidență pro
cesul de adtaclre continuă a de
mocrației Ricinilste, a promovării 
muncii colective ta sistemul organe
lor de stat.

Practica a confirmat pe deplin efi
ciența consfătuirilor și conferințelor 
pe țară a cadrelor do partid și de 
stat, din cele mol diferite sectoare 
alo vieții economice, sociale și cultu- 
rBțe _ ra un stil propriu al secreta
rului general al partidului — de a 
apela permanent la inîelepdunea 
oamenilor muncii In stabilirea deci
ziilor șl măsurilor ce vor fi luate 
pornind de Ia. deplina cunoaștere a 
realităților ?! necesităților etapei ce 
o Bțrăbatmi.

Perfecționarea tuturor laturilor 
vieții politice și rodal-economlce ale 
societății ta perioada ce a trecut de 
la Conferința Națională din I&07 — 
a arătat fo continuare vorbitorul — 
șl-a găelt o puternică expresie ta 
crearea Frontului Unității Scdelista, 
orgnniEm politic larg democratic, cu 
caracter reprezentativ, inmllnunchind 
gub conducerea partidului tonte for
țele politico ?i .socialo alo națiunii 
noastre (sociali?,Io.

țrcpi"tad_ ... ...
r.alâ, Unităților comerciale, du 
prestări de servicii, unităților, snni- 

liele, de la Județ lă.rpunlcl-. 
u breșe; comune. . ■ Subi r ';

Sibltaiat ;pregnanra Weâgr 
:ți\'ltal.e,'do,stat, trebuie să- se -ba-: 
ize’? pd’-* principiile 'ctmtrtdfanfîiiuîs 
emocraUe, pe îmbinarea ‘ârmâriloasă

nanelor

Participarea la Frontul Unității So
cialiste a altor categorii de oameni 
al mundJ, necuprii ' ' 
componente t__ _____ , ,________ ,
gospodine, miri meseriași șl desenj- 

cntegoril in ori 
cum și---------

.alegorii __
tiprinșljlh organizațiilor 
ale F.U.S., pensionari,;

narea unor reprezentanți ai acestor 
categorii în organismele F.U.S., pre
cum șl crearea de organizații ale a- 
cestula la sate, care să reprezinte în
treaga masă a țărănimii, vor da fără 
îndoială o configurație mai completa, 
acestui organism reprezentativ și vor 
mări arin dc cuprindere și de mobi
lizare n maselor ta activitatea Fron
tului Unității ȘnciaUste. Alegerea in 
birourile județene ale Frontului 
Unltalll Socialisto și In Consiliul Na- 
țlo/,țaa unul număr mai mare de otț- 
men:? din dudui celor care lu
crează direct In producție, precum șl 
organizarea periodică a Conferin
ței Naționale șl a conferințelor Jude
țene alo Frontului Unității Socialis
ta vor Întări capacitatea, de acțiu
ne n acestui organism larg repre
zentativ, rolul său de forță politică 
Importantă in adlndrea unității în
tregului popor.

Secretarul ’general ol partidului —■. 
a spus vorbitorul — ne-a chemat In 
noaste momente de Importanță Isto
rică să dăm partidului și patriei tot 
ce avem mal bun, hărnicia, priceperea

Ie faco cu prilejul avizării-actelor 
normative, Consiliul legislativ a tre
cut ia elaborarea metodologiei ge
nerale de tehnică legislativi, pre
cum șl a studiilor privitoare la mij
loacele de simplificare; slstemgtiai- 
re șl perfecționare a întregii legisla
ții In vigoare. Este de dorit — a 
subliniat vorbitorul — ca numărul 
actelor normative supuse dezbaterii 
publice, atit la nivel central, cit

■' < ' r j’5
pi'nlfl. s-a referit pe larg iu rolul 
Important ce revine organizației ti
neretului revoluționar din țara noas
tră In dezvoltarea democrației so
cialiste. Putem aprecia astăzi a 
spus vorbitoarea -- că instiluționaU- 
taren reprezentării organizației dc 
tineret In organele colective de con
ducere se dovedește a fl nu numai 
o plrghie democratică, de participa
re a tinerilor ta actul dedriel, ci șl

i

partidulul și patriei tot 
________ ,_ bun, hărnicia, priceperea 

șl talentul nostru, pentru a face ca 
România să progreseze continuu xpre 

iguluT- popor. Conștiința

șl pe pian local, să sporească. Bn important mijloc do,'creștere 0
Pe . aceeași _ linie de preocupări,..ăveiidcnței activității organelor ! de ,_____

”s . .....   " “”l —'.I.;. :1 rolul națiunii ta etapa actuală șl ia
central asigurarea caracterului 1 re- raportul națiune-naționalitate, pre- 
prezensntiv al U.T.C. este consacra- zlntă o deosebi IA importanță teure- 
tă legai, se impune concretizarea a- ' ’ ‘ . .
cswtei forme a democrației socialiste 
la toate nivelurile, ta toate organele. 
Vorbitoarea a prepus totodată ca ab
solvenți școlilor profesionale, in 
primii ani după absolvirea studiilor, 
să fie Încadrați nu in mod uniform, 
ri.-.a eum prevăd dispozițiile legale ta 
prezent, ci in raport cu calificati
vele obținute îh timpul școlii șl cu 
rezultatele din producție.

Socotesc deosebit de Importantă — _ •.---------
a spus Radu Pantazi, director âd- ‘ pnrea acestora ta componența Fron-
Junct al InsUtutulul de filozofie ni — ■-<» .—
Academie! de științe soctal-pollti- 
ce — propunerea din raportul pre
zentat de tovarășul N i c o 1 a e 
Ccaușescu, ca pentru ocuparea unui

se Impune să crească roiul organ!- conducere respective. Dacă in nivel 
zațlllor obștești In pregătirea șl a- — 
dpptareă netelor norjnaUve, Pentru 
aceasta ar trebui să se îmbimătâ- 
țeescă reglementarea actuală o drep
tului de Inițiativă legislativă, să se 
extindă acest drept șl asupra Fron
tului Unității Socialiste, sindicatelor, 
cooperației, Uniunii Tineretului Co
munist șl organizațiilor de femei, e- 
vldent, flecare In domeniul lor de 
activitate.

Slnt Intru totul do acord — a sub
liniat tovarășul Grlgorc RMulcă, 
prtm-adjunct al ministrului de in
terne -- cu propunerea din ra
port privind necesitatea modifi
cării legislației penale, referitoa
re la executarea unor pedepse date 
pentru unele infracțiuni de mal rnl- 

" ' nu 3 înefl periculozitate, sA se facă_ _ _______ _ _ __ _  __ _
instituții de detenție, ci muncind pe ioc dc deputat să bo propună mal 

............ . ’ ' ' mulțl candidați. în continuare vor- 
ționale, In întreprinderi sau aste u- biterul a arătat ca ar fl util ca de-

Ibinele întregului- popor. Conștiința .diferite șantiere ale economiei ha-A
de comuniști, de membri ol națiunii .j-*''- •-

|:
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© 0 etapă superioară în aplicarea principiului 
centralismului democratic

■

©Cadru propice participării întregului popor 
h conducerea societății

tatea în drepturi și frăția tuturor celor ce 
muncesc — inepuizabile forțe de progres

care manifestă inițiative In elabora- exactă, cu ocazia elaborării noilor rc- 
rea și executarea unor planuri efi
ciente.

îmi exprim profunda satisfacție 
pentru felul In care secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, a prezentat șl expUcnt 
politica națională marxlst-leninista 
a Partidului Comunist Român — o 
spus în cuvlntul său profesorul Ja
nos Demeter de la . Universitatea 
„Babeș Bolyal“ din Cluj. Ideile, te
zele expuse în raport cu privire la 
rolul națiunii in etapa actuală și la 

zintă o deosebită Importanță ' teore
tică șl practică. Vorbitorul șl-a ex
primat adeziunea deplină la politica 
partidului, manifesUndu-șl convinge
rea că ea reprezintă o bază trainică 
In educarea cetățenilor patriei In spi
ritul frăției și unității întregului 
popor. Vorbitorul a arătat, totodată, 
că In prezent democrația socialist 
in țara noastră se dezvolta continuu 
prin antrenarea organizațiilor . ob
ștești la rezolvarea problemelor ma
jore nle activității do stat Partici- 

îțilui- Unității Socialista prezintă un 
aspect deosebit al democrației noas
tre socialiste.

Tovarășii Lâdlslau Ilorvat, preșe
dintele Consiliului județean Bihor 
al oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, Tratau Bunescu, președin
tele Consiliului pentru cultură și 
educația socialista din județul Timiș, 
au subliniat in cuvlntul lor că re
zolvarea iMndst-leninlsta a proble
mei naționale în Romania, constituie 
una dintre cele' mal importante înfăp
tuiri ole orindulril noastre socialiste. 
In Întreaga viață socială se realizea
ză eu consecvență deplina egalitate 
in drepturi Intre toți oamenii mira..........  -... ...-3 
cil, fără deosebire de naționalitate. 
Politica partidului și elatului nostru 
de repartizare Judicioasă, rațională, 
a forțelor do producție, de dezvol
tare multilaterală a tuturor județelor 
țării, reprezintă o garanție trainică 
a realei egalități în drepturi pentru 
toți oamenii muncii ; de asemenea, 
atenția deosebită acordată dezvol
tării culturii, învățândntulul, pregă
tirii profesionale și științifice a lu-
turor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, asigurarea fo
losirii, conform reglementarilor le
gale, de către oaiiteidl1 muticii apar- 

....i.. <j0nj0aytoai'e ' ■

naționalltate, asigurarea fo- 
inform reglementărilor le-

pe
ori

glementări, a actelor normativa 
care acestea Ie scot din vigoare 
le modifici!.

Da mare Importanta pentru per
fecționarea legislației, precum ști a 
actfvltațll practice de înfăptuire a 
prevederilor legale c.tr'e sarcina de a 

ose da fa procesul de legiferare 
mal mare atenție dezvoltării și per
fecționării normelor de. procedura, 
ceea ce este de natură nu numai să 
contribuie la o mai bună înțelegere 
a prevederilor legale, dar și la pre
cizarea răspunderilor organelor de 
Ia diferite niveluri din sistemul de 
organizare a statului, cit și a răspun
derii personale a celor ce îndepli
nesc diferite funcții ta aceste or
gane. Consider ca o necesitate prl- f 
mordială studierea situației norme
lor de procedură administrativă, a- 
vind ta vedere că normele de drept 
procedural privind organele admi
nistrative Klnt nesatfirfăcătoare In 
raport de stadiul și amploarea Ja 
care n ajuns activitatea lor.

ne larg ta 
anii grei ai

1 
u

Vorbitorul g-a referit pe larg la 
lupta comună dusă In anii grei ai 
ilegalității de oamenii muncii români 
șl maghiari împotriva asupririi bur- 
ghezo-moșiercștl, pentru Înfăptuirea 
idealurilor de libertate și dreptate 
socială.

în Încheierea dezbaterilor a luat 
cuvlntul tovarășul Paul NIculcicu- 
Sflzll, care a subliniat înalta apre
ciere po care delegații la conferință 
nu dat-o raportului prezentat de dl- 
tra tovarășul Nfcoiae Cenușescu, ho- 
tarlrea manifestată unanim de a face 
totul pentru traducerea In viață a 
sarcinilor trasate de către conferință.

Aș dori să subliniez — a apua vor
bitorul — importanța tezelor teore
tice cuprinse In raportul tovarășu
lui Ceausescu în legătură cu stadiul; 
da dezvoltare a țării noastre șl sar
cinile construirii societății socialisto 
multilateral dezvoltate ; problema 
contradicțiilor In socialism ; rolul na
țiunii șl problema națională ; pro
blemele conducerii sociale și demo
crației soriaUslo; relațiile între ță
rile sodallste si între partidele co- 
munifite și muncitorești ; analiza mu
tațiilor din viața Internațională ; 
problema unității forțelor revoluție-

șl maghiari Împotriva asupririi bur- 
ghezo-moșierești, pentru inffiptulrca

mire, antllmporiaUjste ale epocii 
™ noastre — teze care”reprezlntă o ge-

țtalnd’ mițitinalltăților conlocuitoare ncraUzaro strălucită a experienței
a limbii-lor. materne șl, ta același noastre In. construcția, socialism, :a-

.( tl0Kp,.fnsușiril.:d0 fi către aceștia a-.i’ '—---- .
limbii ’ române constituie o concreti
zare a faptului că toți cetățenii pa
triei au drepturi și obligații egale, 
ee bucurii do posibilități de afirmare

Frontul Unității

bordarea creatoare a problemelor rtoi 
pe caro le-ridică viața, dezvoltarea 
socialismului in epoca contemporană 
Șl, in același timp, o contribuție de 
seamă la îmbogățirea tezaurului teo
riei revoluționare.

Dezbaterile din aceasta secțiune 
ca șl dezbaterile din plenul Confe
rinței Naționale reprezintă o nouă 
și puternică manifestare a forjei 

■partidului nostru, a acumulării unei 
uriașe experiențe de conducere de că
tre organizațiile noastre de partid, o 
nouă și puternică manifestare a uni
tății de nezdruncinat a partidului 
nostru In jurul Comitetului Central 
aj partidului, in frunte cu tovarășul 
Nlcolne Ceaușescu.

Subliniind Importanța 
rllor partidului pentru 
rea continuă a condu<.„„ ....... ™ 
dale șl dezvoltării democrației so
cialiste, vorbitorul a relevat con
cepția creatoare, revoluționară a 
partidului cu privire la conducerea 
vieții sociale, concepție conform că
reia socialismul și democrația sini de 
nedespărțit, dezvoltarea democrației 
socialista constituind unul din cle
mentele fundamentale ale edificării 
societății Kociailste multilateral dez
voltate.

Tovarășul Paul Niculescu-aiizll b 
subliniat că frăția dintre poporul, ro
mân și naționalitățile conlocuitoare 
constituie una din cele mal iv.iv> 
cuceriri ale socialismului în Rodiă- 
nla. Trebuie să militam cu toată 
forța și fermitatea pentru întărirea 
el în continuare, Incit ideea de frt-" 
țio șl unitate să exercite șl In viitor 
rolul de forță motrice In înflorirea 
patriei noastre socialiste.

în continuare, vorbitorul a subli
niat importanța analizei făcute in 
raport cu privire Ia problema na
țiunii socialiste șl a relevat Înalta 
Îndatorire patriotică ce revine fie
cărui comunist, fiecărui cctațean al 
țării, de a face totul pentru inflo- 

( rtrea națiunii noastre sednllxte, pen
tru a asigura progresul, propășirea 
României, aceasta corespunzând atil 
intereselor naționale ale poporului 
român, cit șl intereselor internațio
nale ale întăririi forțelor mondiale 
ale socialismului.

Țara noastră va dezvolta șl în vii
tor o amplă politică de conlucrare 
și cooperare cu toate națiunile so
cialistei va milita In continuare eu 
fermitate pentru sprijinirea tinerelor 
etate în care se clesrațoară pro-cesul 
dc Închegare a națiunii, iși va aduce 
o contribuție mereu activă la lupta 
antllmperinllstfi, la promovarea re
lațiilor de colaborare cu toate po
poarele, la apărarea drepturilor fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
cearta, fără nici un amestec din 
afară. Partidul nostru șl-a clștlgat 
un prestigiu imens datorită consec
venței șl principialității cu care șl-a 
adus contribuția la lupta forțelor 
progresiste din întreaga lume, la 
cerințele așezării unității acestor 
forțe po o bază nouă și trainică, 
prin respectarea principiilor de in
dependență șl suveranitate, de ega
litate în drepturi, neamestec în tre
burile interne șl avantaj reciproc, 
de solidaritate și Întrajutorare Inlcr- 
naționolista.

Hotărtrlie Intr-adevăr Istorice ale 
Conferinței Naționale — a spus în 
Încheiere vorbitorul — vor duce la 
întărirea partidului r.cff.tru, la întă
rirea rolului său de forță conducă
toare a societății românești. Ia în
făptuirea de noi pași înainte pe dru
mul asigurării unui nivel de viață 
m.'derinl ți spiritual la Înălțimea 
hărniciei și capatitații poporului 
nosiru, pe dramul întăririi presUgtu- 
iul României sociollBie.

se bucură do posibilități de afirmare 
egale.

Participarea la Frontul Unității 
Spelnltste a consiliilor naționalități
lor conlocuitoare este o manifestare 
elocventă a democratismului socie
tății noastre, o expresie a partici
pării active, conștiente a iuturor oa
menilor muncii din România, Indi
ferent do naționalitate, la făurirea 
valorilor materiale și spirituale ele 
Întregului popor.

Niciodată In cursul Istoriei nu s-a 
Intlmplat să avem teatre 'finanțate 
de stat și intre ele atltea teatre ma
ghiare, germano — a spus In curta
tul său Gaspar Tlberiu, ziarist din 
Tg. Mureș. Astăzi, la Satu-Mare, 
Oradea, Timișoara, Ciut, Tg. Mureș 
șl Sf. Ghoorghe funcționează teatre 
de stat In limba maghiară sau tea
tre cu secții române și maghiare. 
La Timișoara, Sibiu etc. func
ționează șl teatre germane, la 
Cluj două opere de stat, una româ
nă. alin maghiară. Niciodată nu au 
apărut In țară atltea ziare ®l reviste 
In limbile nnțlonnlitațiior conlocui
toare, numărul lor ajungind ta pas
te liana!vorbi nd de diferite
alte publicații, emisiuni de radio șl 
televiziune, edituri ti altele. Locui
torii de r-aționnlltata maghiară din 
țara noastră beneficiază de școli ge
nerale, licee teoretice, unde Învață 
în limba materni La Tg. Mureș re
cent au fost in ființate noi licee do 
specialitate și cu "clase in limba do 
predare maghiară, Ia școlile profe
sionale s-cu Înființat clase pentru 
elevii maghiari. Tot la Țg. Mureș 
Minează dc nni de rile Instltu- 

teatru „SzentgySrgy! Istvfin”, 
pregătind actori și regizori pentru 
teatrele maghiare din țară. De ase
menea, la Institutul do medicină și 
farmacie recent au fost lărgite po- 

........ slbtiltățUe studenților maghiari de 
ra de dezvoltare continuă n domo- a învăța In limba lor maternă. Rea

lizărilor de pină acum li se adaugă 
mereu altele noi, dovedind că In 
țara noastră nu există diferență in
tre vorbe și fapte, democrația noas
tră este d democrațlo de tip nou, 
democrație socialistă, unde toți ce
tățenii, toți oamenii muncii ee bucu
ră do drepturi egale.

Tovarășii Victor Procopcț, preșe
dintele* C.A.P.-Bălcăuțl, județul Su
ceava, Alexandru Petre, președintele 
C.A.P.-Drago? Vodă, județul Ialomița, 
Domnleă Vernisau, crescătoare de a- 
nimale din comuna Sadova, județul 
Suceava, s-au referit la probleme 
legate de perfecționarea conducerii 
agriculturii, subliniind necesitatea 
de ă se acorda o atenție deose
bită aplicării măsurilor de mecani
zare și specializare a producției n- 
gricole, de dotare a unităților cu 
mașini specifice lucrărilor din dife
ritele zone nlo țării. «Au fost făcute 
propuneri pentru o tratare corespun
zătoare, aut din punct de vedere ju
ridic, cit șl al aprovizionării tehnlco- 
materiaie, a întreprinderilor agricole 
de stat și a cooperativelor agricole 
dc producție, in raport cu contribu
ția pe care acestea o aduc deopotri
vă ta producția agricolă n țării. 
Unele propuneri au fost făcute mi
nisterelor de resort, ca In repartiza
re® cadrelor de specialiști ta agricul
tură să se țină seama de dorința 
multora dintre ei de a lucra In co
munele lor natale.

Rcferindu-se la problema întăririi 
legalității socialiste, tovarășul Au
gustin Alexa, procurorul general al 
Republicii Socialiste România, a sub
liniat in cuvlntul său importanta 
procesului de perfecționare a legi
slației. Consider — a subliniat vor
bitorul — că in obiectivele acestei 
activități ar trebui Înscrisă o preocu
pare sporită pentru determinarea

putații din Marea Adunare Națio
nală să sa consulte cu cetățeni! din 
circumscripțiile electorale asupra 
unor proiecte de lege, Înainte de 
dezbaterile din forul suprem legis
lativ, pentru a le cunoaște opiniile 

irul a propus, 
de asemenea, sA se urgenteze apa
riția statutului cercetătorilor.

Profesorul Ion Creangă de la Uni
versitatea „Al. I. Cuz.i” din lași a 
scos In evidență contribuția deose
bită pe care știința o aduce astăzi 
la procesul do perfecționare conti
nuă a conducerii vieții noastre socia
le. Vorbitorul a insistat in mod deo
sebit asupra înaltei miăluni care re
vine școlii allt în formarea unor ca
dre de specialiști pregătiți la ni
velul exigențelor celor mai Înalte ale 
științei șl tehnicii contemporane, cil 
șl a unor oameni eu o Înaltă con
știință socialistă, capabili să reali
zeze sarcinile mari ale viitorului.

Tovarășii Aurel Vlnccnțlti, direc
torul cabinetului județean de partid 
Constanța, Nieolae Mazilu, șeful gar
nizoanei militare Alba Iulla, Con
stantin Mazilu, directorul școlii ge
nerale nr. 73 — București, Ion Ver- 
nicov, directorul cabinetului Jude
țean de partid Galați, ou reliefat 
contribuția deosebita adusă in o;:e-

nltățl economice. Prin aceasta se 
creează condiții mâi bune ca eoclc- 
latea să recupereze, Intr-un timp 
mal scurt, pagubele care i-au fost 0- 
duae din vina celor pedepsiți Tot
odată, in procesul munci!, factor fun- . .
demontai de educare șl de reeducare, și propunerile. Vorbitei 
cu sprijinul .nemijlocit al colectlvu-' <■“ —

-------....................... ... ...............lui de oameni al muncii se poate re- 
Minlstrul JusUjlel, tovarășul Teodor aliza mal leane Îndreptarea celor

noastre soclolisțe. români, maghiari, 
germani și de alto naționalități, ne 
Îndeamnă să muncim cu pasiune re
voluționară pentru traducerea In viață 
a obiectivelor stabilite de partid, ca 
patrta noastră să ocupe in lume locul 
pa care hărnicia, dăruirea șl Înțelep
ciunea poporului rroatru 11 merita.

prnocupă- 
ru perfccțlonn- 
icerii vieții so-

a arătat câ in raportul la care au comis acte antisociale ți
„1 transformarea lor în oameni folosi

tori societății.
O problemă căreia li vom con

sacra o

Vasiliu, i
Congresul al X-ica s-a trasat sarci
na elaborării codului familiei, codului 
civil și a celui ; do procedură dvfltt, ’ „ _____ „v,,_ „ ____ .
legi de buză [menise să dea expresie sacra' o atenție mereu sporită
juridică noilor realități sociale și (Vlte oseea a cunoașterii temel-
să realizeze un sistem unitar al nor- ni£0 ,i n aplicării corecte, cu
melor juridice ta ncosle ramuri de spirit d0 răspundere și dlxcernâ-

mlnt, a legilor țării, prevenind șl 
combtV.Ir.d eu tărie orice manlfcs-, 
tare de abuz șl ilegalitate. Vom faee 
toiul ■— a arătat vorbitorul — ca no! 
Înșine să ne comportăm tn spiritul 
cerințelor legalității, să veghem ca 
drepturile șl Interesele legale ale 
cetățenilor să fie respectate cu 
strictețe, ra nimeni să nu fie tras 
la răspundere fără o vină dovedită, 
iar orice faptă antlsodolă să fie su
pusă exigențelor legii.

Partidul nostru a-desfășurat o nc- 
...... . . . tivltate continuă in domeniul ndln- 

Se constată, de asemenea, că aplica- cirii și lărgirii democrației sorta
rea șl respectarea legU este uneori •«-
îngreunată și datorită paraleUsmu- 3 
lui in reglementări, existenței mal 
multor acta normative care pri
vesc același domeniu de ac
tivitate sau aceeași categorie de re
lații, socialo. în privința unor nete 
normative — a spus vorbitorul —- 
viața a demonstrat necesitatea unor 
reconsiderări. Astfel, In aplicarea 
noii legislații penale, legea trebuie 
să den posibilitatea ca unele pedep
se privind infracțiuni de mal mică 
importanță sft poată fl executate 
prin muncă. Vorbitorul și-n expri
mat părerea că jurlscoagulțU nu 
sfat puși totdeauna in situația de 
a-și Îndeplini atribuțiile firești, con
ducătorii unor unități foloslndu-i ca 
simpli funcționari administrativi, șl 
nu ca adevărați consilier! JurldlcL 
Printre preocupările legislative de 
viitor, In a căror realizare ministe
rul Iș! va. aduce contribuția, ar 
trebui Înscrise șl rtoi măsuri pen
tru combaterea hotărltâ a actelor de 
parazitism social.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
In vederea întăririi răspunderii Ju
decătorilor fa îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid șl de stat ar fi 
potrivit să se treacă la alegerea tu
turor judecătorilor de către organele 
supreme ale puterii de stat.

Tovarășul loan Ceterchl, preșe- 
dinlelo Consiliului legislativ, s-a re
ferit pe larg In rolul ce revine 
acestui consiliu in cătinii măsurilor 
de perfecționare n sistemului nos
tru legislntiv. Pentru a răspunde 
acestor sarcini, pe lingă propunerile, 
recomandările gi sugestiile pe care

melor juridice hi aceste ramuri de 
drept. Ministerul Justiției, Împreună 
cu alic organe, a elaborat proiectul 
codului familiei; care u fost înain
tat Consiliului de Miniștri. Se alta 
Intr-un stadiu avansat de elaborare 
proiectul codului dvll și proiectul co
dului do procedură civilă.

în continuare ■ vorbitorul a arătat 
că in activitatea de sistematizare șl 
perfecționare a legislație! e necesar 
să se țină seama șl do faptul că mai 
slnt Încă sectoare de activitate in 
care ze aplică, cu diferita adaptări, 
legi vechi, In mare măsură depășite.

spirit da răspundere și dUcemâ-

%

toată!

i
lista —' a spus In cuvlntul său to
varășul Traian Pelrescn, malxtru- 
tastructor ta Depoul C’.F.IL. Cicau. 
Pentru noi, muncitorii, constituie mo
tive de edincă satisfacție faptul că 
prin măsurile luate s-au instituțio- 
nallzai forme prin care simțim că 
rinleni Intr-adevăr partldpanțl ac
tivi in elaborarea și Îndeplinirea 
tuturor hotăririlor care prlve&c pre
zentul ș! viitorul nostru. Adunările 
generale ale galariațllor, alături de 
comitetele și consiliile oamcnllor 
muneil, ne oferă posibilitatea să ne 
pronunțăm îrr tonte problemele ma
jore privind dtsGlșuraroa activită
ții la locul de muncă. Vorb! ionii 
a arătat că nu Întotdeauna condu
cerile unor" instituții ceqtrale ocot- 
dă atenția cuvenita propunerilor 
adunărilor generale ale sulariațllor. 
în acest context a amintit că au 
fost făcute in repetate rlnduri pro
puneri Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor referitoare la 
asigurarea unei stabllitațl minime 
a graficului de circulație privind tre
nurile do marfă, ca șl in legătură 
cu remedierea unor deficiențe exis
tente In aplicarea actualului sistem 
de salarizare, cum sini anumita di
ferența Intre salarii In Cadrul ace
leiași funcții și la condiții identica
de pregătire ș! vechime. Vorbitorul
șl-a exprimai acordul deplin cu unităților economice. Vorbitorul a

arătat că obținerea unor rezultate
superioare In sporirea producție! ®l 
productivității trebuie să sa îmbine 

■ In mod armonios eu folosirea plr- 
ghlllor economice in cadrul cărora 
cele mai multe preconizează și mă
suri de cointeresare a colectivelor

crațlei socialiste de instlluționallza- 
rea unor forme colective de muncă, 
acestea creind cadrul organizatoric 
adecvat pentru participarea activă a 
maselor largi,de oameni al munci! la 
conducerea activității politice, »o- 
cial-economice. Consultarea perma
nenta, sub cele mal diverse forme, 
a maselor, organizarea de consfătuiri 
cu cadre de conducere.și specialiști, 
dialogul viu cu masele largi de ce
tățeni șl vizitele do lucru In toate 
județele ț&rd ale secretarului ge
neral aF partidului au devenit o me
todă esențială în opera de conduce
re, o trăsătură definitorie a democra
ției noMtre socialiste.

Vorbitorii au făcut propuneri pen
tru îmbunătățirea, In continuare, a 
activității comitetelor șl consiliilor 
oamenilor muncii și Întărirea rolu
lui adunărilor generale in întreaga 
activitate politică, economică, so
cială.

Tovarășul Aurel Vljolî, președin
tele comisiei economlco-financlare a 
Marii Adunări Naționale, s-a re
ferit pe larg la unele aspecte lega- 

, te de perfecționarea organizării, con
ducerii și planificării economiei na
ționale, prin îmbinarea conducerii 
centrale pe buză de plan cu o ci: 
mai maro autonomie funcțională n‘

i

prinșdplul formulat In raportul pre
zentat Conferinței Naționale ca acti
viștii ele partid $3 de stat să lucreze 
periodic ta mund de partid șl in 
munci de stat

Doina OanS, secretar al Comite
tului U.T.C. al sectorului S din Cti-

hotfirlri.de
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JLa lucrările secțiunii pentru dez
baterea proiectului Legii finanțelor, 
prezidate de tovarășul Gheorghe 
itadulesea, membru al Comitetului 
Executiv, nl Prezidiului Permanent 
nl C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, au 
263 de delegați și inviiați. ;șL.w— 
te emoționante, particlpanțll nu ofir- arc loc po 
mat totala lor adeziune față dc 
ideile de excepțională valoare .teore
tica șl practică cuprinse in raportul 
prâzentat conferinței de tovarășul 
Nicotae Geaușescu, idei care Jalonea
ză, cu clarviziunea și inalta riguro
zitate științifică ce carăclcrlzenză 
stilul de muncă al secretarului ge
neral nl partidului nostru, căile ac
celerării dezvoltării economîeo-so- 
ciale a României in următorii ani și 
In perspectivă. Cu convingerea că 
obiectivele acestui program, ““ 
corespunde pe deplin cerințelor 
posibilităților țării nptistre, vor de- 

Intregulul popor,

j'. muitcii de a face totul pentru Înde
plinirea angajamentului patriotic, 
luat La cinstea Conferinței Naționala 
șl a celei de-a 25-n aniversări a Re
publicii : Înfăptuirea cincinalului 
Înainte de termen.

Pornind de ta sublinierea secreta
rului general al partidului că ridica
rea eficienței Întregii activități eco
nomice trebuie să se situeze in per
manență in centrul preocupărilor tu
turor colectivelor do muncă, cei 30 
de delegați care au luat cuvlntul in 
cadrul secțiunii au subliniat câ in 
această direcție un rol insemnat 11 
va aven perfecționarea sistemului 
fluanclar preconizată de proiectul du 
lege supus dezbaterii Prin adopta
rea proiectului de lege, au remarcat 
vorbitorii, se creează condiții mai
bune pentru creșterea rolului pir-
ghiilor financiare, beneficiului și 
impozitului po circulația mărfurilor, 
monedei și creditului, precum și pla
nificării financiare in scopul acce
lerării vitezei de rotație a fondurilor 
de producție, întăririi gestiunii eco
nomico proprii și a răspunderii ma
ici-lo le, penlru așezarea Întregii ac
tivități economice pe criteriul unei ' 
Înalta rentabUitățl.

Tovarășul Ion Petru, delegat nl 
organizației județene de partid Alba, 
directorul Întreprinderii do prefabri
cate din beton-Alud, a arătat câ ra
portul prezentat conferinței dc că
tre tovarășul Nicotae Geaușescu re
prezintă un model de analiză știin
țifică a tuturor talurilor vieții eco
nomice, sociale și politice din țara 
noastră, subliniind, totodată că pro
gramul de dezvoltare economico-so-

ț'onnrc a <coudiic<

ție.i______.
nanimă a comuniștilor, a 
tățenilor patriei. După ce 
lat un bilanț al realizllrili

care
' /*

. du- '
veni, prin munca Întregului popor, 

"Realitate, vorbitorii au exprimat ho- 
. p.- irea fermă a colectivelor lor de 
i '*mnru«fi vîf» a fnfhA i Afini rwțnln.1- lllffi’1-

lealitate, 
ârlrea if

a fondurilor din economie. între
prinderile trebuie să acționeze mai 
notării pentru prevenirea șl lichida
rea cauzelor imobilizărilor, cunoscut 
fiind că efectele lor negative se 
răafrlng pe ansamblul economiei, 

participat Lupta împotrivă' lor nu poate fi 
In cuvin- Încununată de succes, dacă ea- nu 

,.j terenul fertil in caro 
domină mecanismul. răspunderii 
concrete a factorilor de conducere 
din Întreprinderi.

în legătură cu imobilizarea fondu
rilor circulante, fenomen negativ-ce 
mal npare in unele Întreprinderi, aș 
putea să citez multa exemple ; nu 
voi apela la ele. Ceea co trebuie re
ținut este Insă faptul că orice lu-“ 
cri tor. din toate Întreprinderile, tre
buie să trateze cu toată răspunde
rea problema utilizării eficiente a 
fondurilor de producție șl să contri
buie, pe toate căile, pentru a nu 
permite să" se piardă nici un ban 
din munca Întregului popor. Ca 
membru de itartld din ilegalitate șl 
ca vechi lucrător de bancă consi
der că este timpul ca cel care 
slut pufi să gospodărească munca 
jwporului, s&, Înțeleagă odată eâ 
fiecare ban Investit In bunuri mate
riale care stau imobilizate in între
prinderi reprezintă munca muncito
rilor de ja strung sau a celor do pe 
ogoare St efi nu aste permis nimă
nui să frateze cu indiferență aceasta 
problemă. Apreciez că este necesar 
să se prevadă o clauză In legea re
munerării după cantitatea și calita
tea muncii care șă ducă In sporirea 
simțului de răsptuiderc al factorilor 
de conducere din unitățile cconoml- 

1»^,."'.--- ____-- .....................
nejustlîieate de fonduri și plata do 
doblnzi penalizatoare să se prevadă 
diminuarea cu un procent din sala
riul celor vlnovațl sau imputarea 
acestora, după caz.

Subliniind necesitatea ridicării 
eficienței economice a activității ip- 
dustrlale, tovarășul Gheorghe Bucer- 
zan, delegnt al organizației județene 
de partid Brașov, directorul uzinelor 
,,HeciropreeLzla“-Sftcele, a arătat că 
4»te necesar să fie aduse îmbunătă
țiri sistemului actual de finanțare a 
mijloacelor circulante. „O defecțiune 
a sistemului de calcul al normativului 
mijloacelor circulante, care derivă 
din sis temui de aprovizionare, conafă 
în cuprinderea in. normativul In zile 
a unei perioade destul de mari — 
constituind rezumi do siguranță. De 
exemplu, ta anumite -.materialo Ia 
caro Intervalul intre livrări este de 
3D zile, normativul ajunge la ®) de 
zile prin adăugarea stocurilor de M- 
guranță șl recondiționară. Pentru 
înlăturarea acestor Imobilizări,, vor
bitorul a aprociăt<(/,ca-*>neciasara«,-j 
Înființarea - unor. , ‘tazo. LteItortate;nS * 
de.preferințăj Județene, care să 
dispună de stocuri sufidtajla'^lns,!:,,,, 
elimine stocurile de siguranță ’’șl - 
condiționare existente la fiecare în
treprindere. Aceasta ar conduce io 
un necesar micșorat, ide fonduri pe ,~ n(}j dls_

ce — In sensul ca pentru imobilizări

cîalâ u României, măsurile de perfec- 
ționăre a cduduccriL .planificate a 
societății și de dezvoltare a demccra:- 
țlel socialiste Întrunesc aprobarea u- . 
nanimă a comuniștilor, a tuturor ce
tățenilor patriei. După ce n prezen
tat un bilanț al realizărilor obținute , ,, .
In Întreprinderea ■ in caro lucrează, economia naționala, ar crea .
cu și in Întregul județ In cinstea poțiibillțăț! de materiale care ar
conferinței - succese ce reprezintă Putea fi integrate în circuitul pro-
expresla hotarir!! cu care oamenii ducțlv și s-ar reduce complet stocu-
muncil do po aceste meleaguri - r"° r ,rrt din
mS^pSa 'partidulu?11—' vrâbh^ Dial ? m°da‘
nil s-a referit po larg la. proiectul sl dimenrtnnBr« n
de lege aflat in dezbatere. „Legea 
finanțelor, prin prerogativele sale, 
ne Îndeamnă la folosirea cu mai 
multă chibzuință ș! răspundere a 
mijloacelor materiale și bănești de 
caro dispunem in vederea obținerii 
unor produse cu valoare cit mai 
ridicata realizate cu consumuri 
materialo tot inal miri ; «stimulează 
preocuparea pentru creșterea .conti
nua a producției și îmbunătățirea 
siruelurii acesteia, pentru ridicarea 
permanentă a performanțelor calita
tive alo produselor. Reunind toato re- 
giemontarlle iu domeniul economico- 
iinnnciar, legea creează cadrul dex'- 
fâșurărli In condiții oplimo a apro
vizionării lehnim-materiale șl desfa
cerii produselor0. Vorbitorul a făcut, 
do asemenea, mai .multe propuneri 
de îmbunătățire a unor articole ale 
proleclului de lege, y!,J- - 
ciiftș-r«pe necesitatea 
planurilor financiare b

rțRonomloe.
’ în eu'vii'ituL a<iu, wviuuțiu .iu.i.u 

Braum, delegat al organizației jude-

rlle fără mișcare din întreprinderi". 
Totodată, vorbitorul a Insistat pentru
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Privitor la această problemă — 
creșterea eficienței economice a pro
ducției — vorbitorul, a subliniat: că, 
dat’fiind specificul'' industriei'mi
niere, unde producția du ppatej șfl 

|MHL_,.__ crească In ritmul cu care" sporește
traiului preventiv al aprovizionări- | volumul fondurilor fixe, Indicatorul 
lor, pornindo-se de la stabilirea ,. r,valoarea producției globale obțl-

.. _ . ,, ț a pieței interne și. cu
deosebire, a celei externe, impunlnd 
adaptarea planului de producție ,c<i- 
respunzător acestei cerințe. Pentru 
înlăturarea acestor "fenomene este 
necesară întărirea simțitoare a con- 

lor.fl pornind^,. .. _ JMBMB
concretă a consumurilor specifice — 
centralele Industriale fiind datoare 
să sprijine în mai maro măsură evi
tarea formării și lichidarea Blocu
rilor.

Abordlnd în cuvlntul său linele 
aspecte ale eficienței economice, to
varășul Gheorghe Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, s-n referit pa larg 
ia legătura inseparabilă dintre a- 
ceasta șl sistemul de prețuri. După 
ce a amintii; măsurile Inițlnte de 
partid pentru îmbunătățirea siste
mului de prețuri, pentru stabilirea 
unor raporturi Juste Intre prețurile 
diferitelor; materii prime, materiale 
șl produse finite, asigurarea stabi
lității de ansamblu a prețurilor cu 
amănuntul, vorbliorul a spus : Pro
blema . ceniraM a reîișezârli prețu
rilor de producție șl de livrare, care 
exprimă în. fond șl sarcina esențială 
de a ne apropia in ritm rapid de 
structura și nivelul dezvoltării eco
nomice din țările avansate, o con
stituie, așa cum a precizat in re
petate rinduri tovarășul Nieolae 
Ceaușeacu, reducerea substanțială a 
costurilor de producție. De aceea,

,> jpjvaiwixKa n pruuuGjiai u.op-
nule la 1 Odd lei fonduri flxe“ realizat 
In acest sector productiv nu poate fi 
comparat cu cel Înregistrat In oile 
ramuri de activitate.' fie aceea, a 
spus delegatul, consider că In In
dustria minieră trebuie, folosit un 
alt indicator de măsurare a eficien
ței economice, indicator care să 
reflecte fidel realitaton șl, in ace
lași timp, ®ă oglindească modul in 
care minerii reușesc șă valorifice 
rezervele din subteran.

îri continuarea dezbaterilor, to
varășii Gheorghe Călin, delegat 
al organizației județene 'do partid 
Ilfov, prlm-vlcepreședînte ol Consi
liului popular al județului Ilfov, și 
Ștefan Tonipa, delegnt tll organiza
ției județene de partid Cluj, vlco- 
p-e,ședințe nl Consiliului popular 
județean Cluj, au arătat că Legea 
finanțelor constituie un. Instrument 
deosebit de Important In ampla ae- 

' tivltato do ridicare a eficienței eco
nomice in toate domeniile produc
ție! materiale. Ei au relevat necesi
tatea reglementări! clare și exacte

i
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nătățlrea conținutului noului act nor-. 
motiv. Vorbitorul a propus cai in ra
zuri bine justificate, cum. ar fi 
schimbarea structurii producției.. In
troducerea tehnicii noi, asumarea u-:’ 
nor sarcini suplimentare ea urmare 
a descoperirii 
cu modificarea . H . .
ducțle globală al unității să’se co
releze și Indicatorii planului , finan
ciar. Faptul că plnft In prezent aceas
tă corelare nu s-a . făcut operativ a 
provocat dificultăți întreprinderilor 
in realizarea planului. în același timp, 
vorbitorul a sugerat ca specialiștii 
sft studieze un mod mal eficient de 
percepere, a doblnzllor penalizatoa
re, care să mobilizeze conducerile u- 
nltăfilor penlru lichidarea cauzolor 
ce generează Împrumuturi restanțe 
și credite acordate In condiții res
trictive.. .

In cuvlntul său. tovarășul Ion Ru
șinară, președintele Băncii Agricole 
șl-Industriei Alimentare,, a subliniat 
câ proiectul Legii finanțelor urmă
rește creșterea rolului fiuanțelor.j al 
creditului șl nl celorlalte Instrumen
te flnanclar-bancarc pentru reali
zarea obiectivelor politicii eoonoml- 
co-soclale a partidului, pentru asi
gurarea echilibrului financlar-mone- 
tar ți valutar al economici Româ
nie!. în legătură cu finanțarea și 
creditarea agriculturii, pentru crește
rea eficienței economice a acestei ra
muri de bază a economiei naționale, 
vorbitorul a lnglstat'asupra necesită-

'?-■

i-.1

4.
i%-“3

V >ș ■ “?
HK ‘ *a
- 1 

’U

meta din Capitală șl-a mărit anga
jamentele dih acest an de la 5,3 mi
lioane Iei la, producția,globală șl 
marfă, la 19 milioane le! la produc
ția marfă șl, reapeellv, 20 qilUbane 
lei.la producea' etobaîă — a .apus 

- . ■ '■atică, .delegat al
organizației de partid a municipiului 
București inginer-șof al uzinei nLe- 
romet“.‘JDd _ asemeneă, nc-ani pro
pus să obținem economii Suplimen-
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cincinalulul,
al comuniștilor cu succese remarca
bile in toate domeniile de activitate.

Referlndu-ze la proiectul Legii fi- 
nanțeloj-, vorbitorul a subliniat jus
tețea criticii făcute de tovarășul 
Nieolae Geaușescu In privința sis- 
teanuîui de calcul nl unor Indicatori 
pe baza cărora se determină în pre
zent productivitatea muncii, precum 
a eficiența mijloacelor fixe, reșpec--

V» Indicatorul producției globale.’ 
Up, asemenea Indicator nu reflectă 
In mod distinct’ contribuția între
prinderilor ,1a ridicarea valorii reale 
a produselor : modul actual de cal
culare a productivității niuncll prin 
indicatorul , producției globale nu 
stimulează creșterea gradului de iu-, 
tegrare. a producției șl efectuarea 
unor lucrări și .șeryîcll peT.ru ne-- 
voila proprii care s-ar rezolva mult 
mal eficient eu Înseși mijloacele 
unltfiljior. în căzui In care între
prinderile asimilează sau fabrică cu 
mijloace proprii șl în condiții mal 
economicoase diverse ’■semifabricate, 
ele ce găsesc In situația, după alB- 
temul actual, că producția globală 
nu crește — șl deci nu-șl Indepllr 
nesc- aardna de jporlre a producti
vității muncii dată prin plan. Efi
ciența acti.vjțfițll întreprinderilor ,ar 
fi -mij Jiidlelos caracterlraM prin 
urmărirea valorii nou create, prin 
contribuția efectivă pe care acestea 
o ’aduc la formarea venitului ,naF 
țlonal. In acest mod, productivitatea 
munci! calculată n-ar mal cuprinde 
la fiecare etapă de prelucrare va
loarea muncii" trecute, cl numai va
loarea nou creată, pentru care se 
depune în fapt efort propriu.

4Ițl vorbitori, printre’ care tova
rășii. Trnian Todoruț, delegat al or
ganizației municipale d© partid 
București, director al întreprinderii ■ 
de transporturi auto București, Nieo- 
Iae Ciung-a, delegat ai organizației Ju
dețene de partid Tulcea, mecanic iă 
Unitatea pentru transportul 'stufului 
Tulcea, șî Gheorghe Todufă, defer 
gat al organizației Județene de pak- 
Ud Arad, activist al comitetului Ju- ■ 
dețean de partid, s-nu oprit in cu- 
vlrjlui lor asuprii unor probleme’ 
privind , eonstituiren fondurilor de 
dezvoltare economlco-soclală a uni
tăților de dat și cooperatiste, va!r>ț" 
rlftearea rațloMlă a rezervelor de 
crffștere’ a productivității muncii, ia 
necesitatea • îmbunătățirii activității 
de planificare financiară. L'

în (ncbelore,, tovarășul Gheorgi» 
Radulescu fa;'dat■ «.".‘tatal tovarăși:- 
luCs Fiore» p.Bxnniiresctt, mlniătniJ’ 
finanțelor, care a datTcitire condur . 
zfiîpr lnftiăHfcf.Wctlunll.

Dezbaterile care au avut loc in cn,- 
drul secției noastre — s-a arătat în 
concluzii’'— au pua cu putero'in evi
dență totala adeziune față de rapor
tul’ prezentat Conferinței' -Naționale 
de tovarășul Nieolae Ceauțesmi, do
cument programatic elaborat pe bara 
unei 'analize profunde șl mullllale-r 
rale a stadiului actual do 'dezvolta^ 
s economiei românești. Dezbaterile’ 
nu scos in evidență că prevederțțo 
cuprinse in proiectul Legii finanțe
lor Hnt menite să dea un caracter, 
maj ;activ finanțelor șl creditului, să. 
stimuleze mobilizarea tuturor •resury 
selor din economie, vaiorlfiearcu, cu, 
randament.' sporit a potențlaluîu: 
material șl uman nl țării. ț,,

în cadrul dezbaterilor s-au sub? 
liniat Importanța șl justețea princi
piului înscris in proiectul Legii fi
nanțelor potrivit căni la flecare nnl- . 
tale economică trebuie să se’ gospo
dărească astfel ; incit să refitituie 
in!r-u-i termen dt mai scurt fon
durile primite din partea societății. 
Totodată, fiecare unltaîe a're obli-- 
gațîâ^ să-și constituie propriul foind 
necesar finanțării producției, inves
tițiilor și altor nevoi și să participe;' 
într-p măsură mal maro. Ia con- 
otitulrea fondului centralizat al; ■ 
stasului. ■

In discuții s-au evidențiat Impor-- 
tanța'și preocuparea ce trebuie să 
existe pe 'oaie treptele organizatorice . 
pentru ■ constituirea fondurilor do 
dezvoltare economico-soeiaîă a unfe 
tățlîpr de stat șî cooperatiste.

Particlpanțll au subliniat că pre
vederile Legi: finanțelor slnt de na
tură să atribuie planurilor financiare' 
un .’rol tot mal mare In mobilizarea 
rezervelor materiale și bănești. De 
asemenea, prevederile acestei legi 
vor duce la creșterea rolului buge
tului de-stat — ce principal plan 
financiar cu funcție de coordonare, 
in cadrul cistemulu! pianurllor fi
nanciaro operative.

Prevederile din proiectul Legii fi
nanțelor cu privire ta perfecționarea 
și «impllficnrea sistemului de evi
dență economi co-joc! ală, cn șl acelea 
referitoare la organizarea unei evi
dențe generale a avuției naționala 
au fast apreciata ca o măsură im
portantă menită’ să contribuie la 
asigurarea ■'unei conduceri eficiente 
Ia nivelul fiecărei unități și pe an
samblul economici națîonole. în ca
drul-. dezbaterilor, participant i au 
formulat o serie de propuneri con
crete, caro vor fi analizate cu toată 
atenția, la definitivarea proiectului 
Legi! finanțelor, precum și a celor
lalte-legi- supuse spre examinare 
Conferinței Naționale. Secția apre
ciază că proiectul de lege, cu îmbu
nătățirile ce vor fi aduse, poate fi 
supttâ dezbaterii publice șl apoi a- 
prohfirii Marii Adunări Naționale.

Particlpanțll In lucrările secțiunii 
pentru dezbaterea Legii finanțelor 
au, asigurat Conferința Națională a 
partidului că slnt hotăriț! de a de
pune toate eforturile pentru Înfăp
tuirea cu’ abnegație a politicii parti
dului, pentru transpunerea în viață 
a tuturor sarcinilor izvorlto din lu
crările conferinței, In vederea reali
zării actualului ciheinal — In toți in
dicatorii — înainte de termen șl ob
ținerii unei eficiente ridicate în' 
toate sectoarele vieții .economico- 
sociale.

lei la jwodiicția ’ gh 
tovarășul Tudor Băii

București, inglner-șof ai uzinei' „La- 
romet1*. Do aseme:iea, ne-nm pro
pus să obținem eeonomll taplltnen- 
iărc ta prețul do cost in Valoare de 
3OTOTD lei și economii de metal de 
SO <toni£ Deși pe parcursul execută
rii planului am întimplnat unele 
dificultăți, totuși, prin eforturile 
întregului colectiv s-au găsit solu
țiile eele mal potrivite -- fructlfidnd 
posibilitățile ri rezervele exlstajte 
in uzina noastră. Ca umuire, plnfi la 
conferință am realizat o producție 
su'pUmeștară de 13,4 milioane leL. 

Aces', mod de a solufiona proble
mele — prin valorificarea tuturor 
resurselor cxl*! elite in propria intre- 
prlnidere — va trebui, aș», cum de 
nenumărate ori a arătat, tovarășul 
Nicolne Ceaușeiscu, ®ă se incotațc- 
neasefi în activitatea noastră de zi 
cu zl ■— cu nt’t mat mult cu cit 
ne-nm propus să Realizăm planul 
cincinal,In 4 ani-șl 'jumătate, fn do
meniul creșterii cticieiiței economi
ce, aș dori să scot in, evddență ca 
uzina „Larorhet? ar putea obține 
rezultate mult mal bune dacă B-âr 
rezolva o serie de probleme. Da 
pildă, ne provoacă mari greutăți și 
perturbații In procesul de producție 
faptul că in sectorul metalurgiei ne
feroase nu s-â plia la punct ches
tiunea'- caritltățllor minimale obliga
torii ce trebuie fabricate,pentru un 
anumit beneficiar. lătfi de ce consi
derăm necesar cn Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale șl Con
trolului .Gospodăririi Fondurilor Fixe 
să centralizeze necesarul șl desfa
cerea de produse neferoase — canti
tăți minimale — pe ramuri sau ehtar 
pe întreaga economie. , ‘

Pentru reducerea costurilor de pro
ducție. de cea mal mare importantă 
cred că este ■raționalizarea consunau-,, 
Iul do gaze .?! alțl combustibili —e 

In cuvlntul .eău, tovarășul IHe 
lunițâ, delegnt nl' organizației Jude
țene de partid Prahova, activist Ia 
Comitetul județean Prahovo al P.Q.R. 
In acest sens propun să șa introducă 
prețuri diferențiate.,'astfel indt pen
tru depășirea consumurilor normate 
!<fi șo aplice prețuri majoratei int.ro- 
dUpcrea unul asemenea -sistewț , ■șa" 
contribui, rtV convins, ih'mod efec
tiv. ta diminuarea prețului de cost al 
producției. ■' _ ș >,

Tn cmjntul Eău.-tovarășul Nleolae 
Bozilosr, hilniilrul comerțului lr.te-, 
rior. după ce a dat o Înaltă apreciere, 
raportului prezentat Conferințe! SNăr 
țibnâle ”doL . Secretarul , ’ gȘncrai; Jal,. 
RXuJteVra;referit la rezultatele obțJ-; 
nute în activitatea de cotacrt . Inte
rior. , precum șL la preocubărlle mi
nisterului pe linia Îmbunătățirii apro
vizionări!, populației. In condiții de 
deservire tot mal .civilizată, a sporirii 
eficienței economice a comerțului- 
Vorbitorul a făcut, totodată, mai 
midie nropuncri la proiectul-de lege, 
subliniind ca, In cazul bunurilor do 
consum, aS se prevadă că băncile 
vor acorda credite unităților orodu- 
Cătoare numai penlru mărfurile care 
se realizează pe baza contractelor în
cheiate cu organizațiile . comerciale.' 

Cred că, pe linia lărgirii etribu- 
■ țiilor comitetelor oamenilor muncii, 
or fi necesară șl reexaminarea unor 
nete normative în vigoare în dome
niul financiar, in sensul creșterii 
competenței șl al răspunderi! orga
nelor da conducere colectivă in gos
podărirea- mijloacelor materiale ți 

......  .■......... ,.......-—  ------ - - bănești nuse de stat in dispoziția Sn- 
turo:iurilor Irigate, pentru valorifl- ire-jrlndr-rll. in rezolvarea cazurilor
caren tulurpr rezervelor existente te de * n'.erderl, p?rUQb!!i'.ăti. Prin a-

eoasta s-ur obține concomitent si o 
reducerea Ițusărllpr admlhfefeative 
la organele ierarhie siiperioaro,' n- 
cMlca. Rvindl astfel pcKlbllltateâ eă 
se concentreze mal mult asupra acli- 
vității de Îndrumare ș! control. ‘

Tovarășii Lucian Nlcolae Olteanu, 
delegat .ăl organizației de partid 
Vraneea, director genera! al Com
binatului de exploatare șl Indus
trializare a leninului Focșanl.ț-Maria J 
Smaranda, delegat al organizației 
județene de partid Tulcea, maistru' 
la. Fabrica de conserve Tulcen, 
Gheorghe Sandu, delegat ai, orga
nizației Judctone de partid Buzău, 
președintele cooperativei agricole 
de producție din comuna.- Scutelntei, 
Petțe Georgescu, delegat ăl organi
zație! județene Argeș, Inginer șef la 
întreprinderea de poduri metalice 
ți prefabricate-din beton.Pitești', au 
subliniat în cuvlntul lor câ preve
derile i-egl.i finanțelor vor, avea o 
eotiîribuțle substanțială în mobili
zarea rezervelor existente în flecare 
unitate, In întreaga economie, vor 
determina folosirea ,chibzuită a re
surselor materiale,- a flecărui leu, 
a tuturor rezervehnr de mtincă, ceha 
ce va duce In' mod nemijlocit la 
creșterea eficienței .^'.economice în 
tonte ramurile economiei.

Aicultlnd cu deosebită atenție ra
portul prezentat’ de către secretarul 
general al partidului, ' ■ tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, nm foot cu toții 
profund impresionați de viziunea 
largă, de bogăția de idei ș! îndrăz
neala isoluțlilor,indicate, cnre țin
tesc cu cutezanță viitorul pe care . 
nc-ani propus că-1 făurim,•> a arătat 
in cuvlntul ®6u tovarășul Gheorghe 
Roșu, prini-secretar al Comitetului 
Județean Bacău al . P.C.IL ‘ Este de 
remarcat, faptul, că principalele idei 
cuprinse în expunere și pe care, le 
dezbatem acum slnt tocmai proble
mele cele mal actuale care frămln- 
U organizațiile de partid șl «ded- 
tlvele de muncă. Aceasta dovedește 
o dată în plus legătura trainică și 

a conducerii partidului 
cu ■ masele, dialogul continuu, neîn
trerupt dintre, partid și popor, cu
noașterea profundă, de ansamblu și 
In detaliu, t ă rcalILățllor-, sotleta’,11 
roastre. Vorbjtor.ul a‘arătat că ca- 1 
menii muncii din unitățile produc
tive de pe cuprinsul județului s-au 
Integrat cu însuflețire în atmosfera 
generală de efervescență creatoare 
a întregului popor pentru’ Înfăptui
rea nuli dc'.rcme a prevederilor

„ILl.tlc noi rezerve, o dată 
icarca Indicatorului de pro- 

releze șl Indicatorii planului , fînon-. 
"s— Faptul efi p’nft In prezent aceas
tă corelare nu s-n făcut operativ a

4 «-■ îi , 1 â A 4 3 1 1 ■ , 8 nVi -ci wo.fi 1

cu zl — cu atjt . mn! mult cu. cit 
r.e-iim propusj.;ft i " '

® Finanțele și creditul — pirahii și mai eficiente
' ■ ■ - ■ ■ ,

pentru mobilizarea tuturor resurselor ecp, 
nomiei, pentru valorificarea cu randament 
sporit a potențialului material și uman al țării

© Accentuarea răspunderii întreprinderilor

ÎJ 
fir

economice in creșterea venitului național
■ : ■ ■ -

© Un* imperativ de Stringentă actualitate: con- 
sti&ireă fondului de dezvoltare economico- 

socială și utilizarea lui eficientă, în con
cordanță cu prevederile planului național unic

'a..

riițor"'. l:tâ£&) tor. țȘețlunf ț’

Iltaților de calcul și dimensionare a 
normativului mijloacelor circulante, 
astfel Incit acesta să asigure desfă
șurarea normală a procesului de 
producție, și a făcut, de asemenea, 
propuneri de perfecționare a siste
mului de creditare n producției pen
tru export. Creditarea producției 
jwntru . export —■ a subliniat ei -- 
trebuie să faciliteze pătrunderea în
treprinderii pe piețele externe In 
momentele de conjunctură cele mai 
favorabile pentru produsele sale.

Alțl vorbitori, printre care Sabi
na Greeih delegat al organizației 
județene de partid Galați, in
giner la întreprinderea de morăril 
și panlHcaiie-Gălațl, Irknle dmpean, 
delegai al organizației județene de 
partid Brăila, director general al 
Combinatului de fibre arllficlaJe- 
Brălta, Dumitru Andronle, dele; 
ga', nl < .. . \
partid -Vraneea, tehnjL..— .1
E' "crea de transporturi auto- ■ 

u, s-au referit pe larg ta unele 
probleme legale de dimensionarea 
optimă a necesarului de mijloace 
circulante. Această problemă, ou spus vlre ta normarea "ștllnțlflcă 
vorbitorii, trebuie să constituie o ror capitolelor de costuri, neadml- gram de dezvoltare 
sarcină principală a ministerelor, țjndu-se suh nici •— ■ --
consililior populare și unităților so- tarea și, mal alea,
elalisțe, cărora le revine îndatorirea -• ■
de a-sl organiza astfel activitatea de 
aprovțtonăre, producție .șl desfacere uo Hluuuvpu. M .«k.»,. -.uuu u« cercveori
Incit sfi, asigure realizarea ptantilui Bacnlenea, ta utili dintre factorii de industria extractivi
cu un volum cit mal redus de fon- _ u -
duri, accelerarea continuă a vitezei 
de rotație a mijloacelor circulante.

Tovarășul Gheorghe Gâtașanu, 
delegat al organizației Județene 
de iXiriîd Brașov, director nl 
Sucursalei Brașov a Băncii Naționale, 
a spus, la tacejjutul cuvîniuiul său, 
efi amplul raport al tovarășului 
Nieolae Geaușescu, mode! de analiză 
marxistă a realităților obiective din 
țara noastră, precum și celelalte do
cumente prezentata conferința! pun 
cu pregnanță In lumină succesele re
marcabile obținute în aplicarea mă
surilor de perfecționare n conducerii 
ți planificării economiei, de reparti
zare judicioasă a forțelor de pro
ducție iw întregul teritoriu, măsuri 
cure nu contribuit la valorificarea 
superioară a resurselor materiale șl 
umane ale țărlL Printre măsurile do 
jierfecțlortarc, un rol de seamă l-au 
ocupat cele privitoare Ia initl buna 
utilizare a creditului. Ducă in tre
cut creditul Iwmciir contribuia doar 
cu 10—12 ta sută 1a constituirea 
fondurilor circulante necesare în ac
tivitatea economică a întreprinderi
lor, astăzi ponderea sa a crescut la 

„ peste llt> la guțffi
în cuvlntul său, vorbitorul a ana

lizai, de asemenea, o seamă do cauze 
care determină apariția unor imo
bilizări du- i.iîjlwitoc cl.‘-C ------- - = .
întreprinderi, a unor fenomene de greoaie; muil prea încărcate, lipsite . * 8 . c • ■ _ a fi.. î ml zl j 11 » _   1 _ « _ țF- a a 5 — __ __ .. a ....

orice acțiune, de reașezare a prețu
rilor, începe prin reanfiliztirea In mod 
critic a costurilor de producție șl 
elaborarea uiior programe concrete 
dc măsuri care 6ă asigure reducerea 
In proporții jnaslve a prețului de 
coat, pentru. Șea'noile prețuri să fie 
eonstitulta, po costuri minimizate ,și 
■activități .optimizate.’ în nici un cai. 
nu vor ptițea fi recunoscute- In ca
drul prețurilor de producție cheltu
ielile’individuale, ta măsura în care, 
depășesc normele de 'Cheltuieli so- 
fitale recunoscuta. CriUcînd tendin
țele unor Întreprinderi de a stabili, 
ia noile produse, prețuri de produc
ție exagerate,; vorbitorul a subliniat 
că ar â necesar să se stabilească 
răspunderi personale șl colective ta 
toate nivelurile organizatorico cu pri
vire ta normarea științifică a tutu
ror capitolelor de costuri, iicuumi- 

r— - ras;,- ■ -■ - ■ țtndu-se sub nici un motiv proiec
tare și, utațățllor so- tarea șl, mal ales, punerea în fabrl- ____ _ ___ _ ___

rație a vreunul produs fără verifi- țcne de partid Prahova, secretarul 
tarea prealabilă șl exigentă a chei- .... . . ..
tuielllor de producție. El s-a referii,

organizației județene de 
ranceo, tehnician la Intre- 

E- "crea de transporturi auto- ■
u, s-au referit po larg la unele

lnslstind in spe- 
a fundamentării 

________________ale Întreprind^- ;
rilor in slrlnsă corelare cu planurile 
rțisonomlcd.

’ în cuvintxti său. tovarășul Țîberiu 

lene de partid Bihor, directorul Fa
bricii penlru industrializarea laptelui 
din Oradea, a arătat că In acest irals 
forum al partidului este mesagerul 
gindulul și voinței EOlarlațllor Între
prinderii care l-nu . însărcinat să 
transmită conducerii partidul to
varășului Nicotae Cea ita
lor apreciere și recunoștința 
penlru activitatea neobosită pusă în 
slujba Înfloririi patriei, a ridicării 
el po treptele tot mal luminoase ale 
civilizației și progresului, in sluj
ba creșterii neîncetate a ■ bunăstă
rii celor ca muncesc. Referindu-se la 
proiectul Legii finanțelor, vorbitorul 
a apreciat că Întărirea disciplinei fi
nanciare, creșterea rolului băncilor 
in controlul folosirii fondurilor puse 
la dispoziția întreprinderilor vor in
fluente pozitiv activitatea economică 
n unităților de producție. Dintre pro
punerile vlzînd Îmbunătățirea pro
iectului de lege și a altor reglemen
tări economice au reținut atenția 
comisiei cele privitoare la necesita
tea corelării mai exacte a principiilor 
ce guvernează legea cu condițiile spe
cifice ale unor sectoare de activitate, 
In sensul ca prevederile legii să se 
Înscriu mal clar In orientarea gbne- 
rală, da acordare a unor competențe 
șl răspunderi sporite colectivelor do 
conducere ate unităților productive.

Perfecționările caro s-au adus sis
temului finonciar-bancar, atlt in ceea 
ce privește tebnica de lucru, cit șl 
in structura sa organizatorică — 
toate Înfăptuite in spiritul directive
lor Conferinței Naționale din de- 
«SL- ‘millSj — dîn

ii etab^ tactorl? yare
rarea soluțiilor pentru asigurarea nență stocuri supra..orroalR e, o
continuității și ritmicității produc- spus el, este neslrtcronizarea ter-
țtel, pentru creșterea eficienței eco- menelor de încheiere a con-
nomlco in toato domeniile de act!- traclelor de aprovizionare cu ce
citate, n arătat In duvintid său lo- le de deîlnlllvare Q pianului de pro-af wgln^'te" de £riîd munl“- dt.cțle șl de acoperire cu contracte

piuîui București, director in Banca 
Națională. Trebuie să subliniem 
insă câ numai simpla cunoaștere a 
activitatea economîco-flnnnclără ^a 
unor Întreprinderi 
fcientfx, ea nu re—-- .... -
problema rotației continue și rapide

5 '

n raporturilor financiare șl bănc^ll 
intre unitățile economice, intre a- 
ceslea* și organele Ixincnre, precum 
șl bugetul stalului. Făcind unele 
propuneri de Îmbunătățire n p’ro’ec- 

" tulul de lege, vorbitori! au subli
niat nocdsliuien ca normele legr.la 
sS pornească de la practicile pozi
tive Ktalorr.icito in activitatea. con- 
slUilor populare. s.i țină seama de 
cqsnpe.tchțele largi care nu fost a- 
cortin'.e consiliilor populare jude
țene, municipale, orășenești și co
munale șl, bi atet un fel, șă' nu li
miteze ®au să Îngrădească inițiativa 
șl cimpul de acțiune al acestor or
gane.

Exprimlndu-șl deplina adeziune in 
conținutul șl măsurile cuprinse in 
raportul prezentat de tovarășul 
Nleolne Geaușescu, la vastul pro- 

J ■ economlco-so- 
cială a țării, tovarășul Marin Duini- 
trachc, delegat al organizației jude-

«imiteiului de partid de ta Insti
tutul de cercetări șl proiectări din 
___ __ __________ .’fi ele țiței șl gaze 

e- Ploiești, a abordat, țdtodâtaj ci- 
teva probleme privind eficiența e- 
cbnornică n Investițiilor. Lucrătorii 
din institutul nostru — a spus vor- 
bliorul — in urma unei analize pro- 

__ ....' ■‘' I care dls- 
plan de măsuri

ți! sporirii preocupării pentru folosi
rea depiir.fi a parcului de mașini ?.i 
u'.linje cu care este dotată agricul
ture, pentru explontaroa rațională a

domeniu) producției vegetase și in 
cal al ctoîierii ânlmalelpr,

Plinind accentul pe folosirea cu 
maximum do eficiență a bazei leh’- 
nlco-țna'.f.Ttale de care dispune agri
cultura in prezonț ■— a spus in 
continuare vorbitorul — penlru ca 
rezultatele obținute sfl corespundă 
eforturilor materiale și financiare 
făcute pentru dezvoltarea ei, trebuie 
să acordăm, totodată, o atenție deo
sebită dimensionării judicioase a 
Învârtițiilor șl folosirii chibzuite a 
fondurilor destinate acestui scop. 
Dimensionarea optimă a capacităților 
do producție constituie urla din’ ce- 
rlnțelo prineijude pentru obținerea 
unei efidențe maxime a fondurilor 
Investite. Trebuie evitate cazurile 
de construire a unor capacități su
pradimensionate, neeorelatc eu po- 
slbilllățlle reale de exploatare, din 
care cauză se intimplă greutăți în 
buna funcționare ș îor — așa cum 
se preziniă situația intr-o serie de 
complexe de creștere a animalelor.

Accentulnd faptul, că proiectul 
Legii finanțelor creează condiții 
penlru întărirea răsnundcril in folo
sirea banilor, pentru perfecționarea 
continuă a gestiunii economice șl 
accelerarea vitezei de rotație a fon
durilor, vorbitorul a arătat că toate 
acestea presupun ca fiecare unitate 
economică să folosească cu maximă 
grijă resursele financiare destinate 
realizării elanului de producție, ast
fel incit să recupereze inlegfal chel
tuielile și sâ obțină fonduri care 
să-i permită lărgirea actiyilățil șl, 
totodată, să contribuie la formarea 
fondurilor centralizate ale statului.

Tovarășii Leonida Tamaș, delegat; 
al organizației județene de partid 
T’înL'j. director al Fabricii de pălării 
Timișoara, și Leonid Cazacii, delegai 
al organizației județene de partid 
Buzău, directorul Uzinei de sirmă 
și produse din slrmă-Buzâu, au 
relevat importanța deosebită a 
activității de uutouillare pen
tru, Înzestrarea tehnică a unități
lor economice șl diminuarea Impor
turilor. Pentru stimularea acțiunii, 
vorbitorii nu propus stabilirea și ur
mărirea separată a sarcinii de pro
ductivitate a muncii penlru această 
activitate. în același timp, oi au su
gerat calcularea mijloacelor circu
lante la nivelul centralei industriale, 
caro apoi să se defalce pe întreprin
deri, acestea din urmă nvlnd dreptul 
sft-ș! calculeze normativele pc peri
oada de plan in funcție de structura 
comenzilor, de sistemul de organi
zare a producție! șl posibliitâțile de 
aprovizionare tehnîco-ma'erlalâ.

în cinstea Conferinței Naționale a 
partidului, colectivul uzinei „Laso-

care dc,.. 
conomlce 
prisma 
xe, subli 
ta etapa 

ducțle șl, «. ..
capacități. „De aceea consider ne
cesar să se stabilească pe ramuri și 
subramurl șl pe produse principale 
norme de exploatare intensivă, ex
primate prin; indicatorul „producția 
marfă minimă ce trebuie obținută 
pe unitatea de fonduri de producție0, 
urroind ca’ numai după realizarea a- 
ceslui indicator să țle alocate noi 
fonduri de investiții pe.niru obiecti
ve sau capacități noi. Capacitățile 
nou create trebuie să (islgiire. de 
regulă, obținerea unu! normativ dc 
exploatare superior față de cele sta
bilite pe ramura sau subriunurn râ| 
pec’.ivft“.

Luind cuvlntul, tovarârul Aurel 
Lăpușcă, delegnt al organizației ju
dețene de partid Hunedoara, direc
tor generai al Centralei minerourlior 
neferooBe-Deva, a arătat <?ft deși se 
discută foarte mult despre simpli
ficarea evidenței contabile, a celei 
statistice, a sistemului de Indicatori 

de ’mljTouce' clrcufânle iii economici — nccatea continuă să fie 

de suplețe. Vorbitorul a aprectal ca 
flir.d necesară realizarea unul stu
diu pe Întreaga economie In scopui 
simplificării reale a sistemelor de" 
Indicatori șl a eridenței contabila 
— In acest fel, economiștii, cele
lalte cadre economice nvlnd posibi
litatea șă' gindeascâ mai mult, să 

ceie 
mal potrivite căi prin care produc- 
țin șă se fabrice cu cheltuieli ma
teriale șl de forță de muncă din ce 
in ce mal reduse, asigurindu-se dec! 
o eficiență- 
mice.

de desfacere. Ca urmare, apare frec- caute și, desigur, să găsească 

telor — dar la fel de frecvent pflr- 

ma devine cu atlt mul acută cu cit, 

tai mai des necesliatea prospectării

piuite București, director m ouiicxl ---------- „„ ■ ■
Națională. Trebuie să subliniem vent necesitatea modificării contrac- 
lnsa câ numai simpla cunoaștere a tj„. J... y r-1"-
cauzelor deficiențelor care 8bei- in file nu ajung la un acord. Proble- 

nm acvinc cu.aun ram guuwj cu gig, 
rezolvă* do ia sine mal a’« !a ultimul timp, se ivește

lepinde" creșterea eficienței _ 
ice a investițiilor, privită prin 
i productivilății fondurilor tl- 

lnllnd; cit de importantă aste 
actuală problema valorifl- _____ ... ___ „_____ _

rării maxime a fondurilor de pro- funde a posibilităților de
ducțle țlj In mod deosebit, n noilor pun, au elaborat un plan

’ ... pentru reducerea costului investi-șă
țiilor prin care Se urmărește obți
nerea unei economii anuale de IOT 
milioane lai. Cred, insă, că pentru 
creșterea eficienței investițiilor Încă 
din faza de elaborare n dOCTimen- 
tațiUor tehnico nu este suficient nu
mai efortul prolectanțllor, cl go im
pune o activitate mai susținută ți 
din partea organelor do avizare. Sînt 
cazuri in care eluboraren unor 
proiecte durează 2—3 luni, iar avi
zarea lor se face in 0 luni șl chiar 
un nn de zile. Consider câ econo
mia națională va clșlifpi mal mult 
ducă s-ar găsi soluții care să asigure 
avizarea lor cu maximă ditora- 
tiviune.

Creșterea eficienței Investițiilor, 
reducerea ponderii lucrărilor de 
consirucțli-montaj, scurtarea dura
tei de execuție șl a termenelor du 
atingere a parametrilor proiectați al 
noilor unități nu făcut obiectul in
tervențiilor tovarășilor Mircea Mol- 
doveanu, delegat al organizației ju
dețene de partid yilceâ, directorul 
întreprinderii de șantiere construc- 
(il-inoniuj din lUmnlcu-VIlcea, și. 
.Marin Tudoran, delegat al organi
zației județene de partid Constanța, 
directorul Tnistulttl I.A.S. Constanța! 
1-J au arătat câ prevederile Legii fi
nanțelor creează cadrul optim psin- 
tru realizarea acestor obiective de 
stringentă nclualltale.

în cuvlntul său, tovarășul Ovldlu 
Municanti, delegat ai organizației ju
dețene de partid Harghita, secretar 
al comitetului județean de partid, a 
făcui ur.elc propuneri vlziad imbu-

Înalta activității econo

peT.ru
depiir.fi
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Lucrările Secțiunii pentru dezba
terea proiectului Legii remunerării 
muncii și nl Codului muncii nu fost 
prezidate de tovarășul Vlrgll Trofln, 
membra al Comitatului Executiv, al 
Prezidiului Permanent nl C.C. al 
P.C.R., prțșretllntaie Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. I„a lucrările see[iu- 
nll au participat 288 delegați și In
vitați la Conferința Națlonolă a 
Partidului Comunist Român.

în cadrul dezbaterilor care au n- 
vut loc in această secțiune s-a dnt 
o Înaltă apreciere raportului pre
zentat' de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu la Conferința Națio
nală, fiind considerat, in mod ur.a- 
nLm, ca un program grandios do 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate , pe pămlntul 
României. Partlclpanțll la discuții 
și-au exprimat aprobarea deplină 
față de politica Internă și externă a 
partidului și statului nostru, hotâ- 
rirca lor fermă de a acționa pen
tru construirea social tortului și co
munismului, pentru viitorul fericit 
ai întregii noastre națiuni.

Delegați! au examinat cu Înaltă e- 
xlgență și responsabilitate partinicii 
proiectele celor două acte le
gislative de deosebită însemnătate 
polltlco-soclală, caro au făcut obiec
tul lucrărilor secțiunii — Legea re
munerării muncii șl Codul munciL 
în cadrai dezbaterilor, caracterizate 
prlntr-un profund caracter do lucru, 
toți cel 31 de vorbitori au subliniat 
Influența pozitivă pe care o vor e- 
xercita aceste reglementări asupra 
procesului do perfecționare a tuturor 
domeniilor vieții soclal-economlce.

A fost exprimată satisfacția pen
tru faptul ci In centrul atenției po
liticii partidului și stalului nosiru 
se află grija pentru asigurarea unul 
Înalt nivel de trai material și cultu
ral al oamenilor muncii, pentru afir
marea multilaterală a personalității 
umana. S-a subliniat că instaurarea 
și consolidarea proprietății socialis
te, lichidarea exploatării omului do 
către om, noua poziție u oamenilor 
muncii de deținători ai Întregii pu
teri politice, dezvoltarea tuturor la
turilor democrației socialiste, creș
terea participării maselor la con
ducerea stalului, Întregul proces 
ds transformare revoluționară a so- 
clelfițli se află la temelia concor
danței dintre interesele personale 
ale' fiecărui om al mundi și cele 
generale ale societății, delcrmlnînd 
unitatea trainică a întregului popor 
In jurul Partidului Comunist Român; 
forța; politică conducătoare, imite- 
publica țiȘpdallstă Rpmta.ța.: 8

Vorbitorii au.arătat că experiența... ——-pP

condițiile de transfer do la o unitate 
ta alta.

Referitor te proiectul legii remu
nerării după cantitatea și calitatea 
muncii In unitățile de stat, vorbi
toarea a subliniat necesitatea . cn, 
pentru a sa stimula ridicarea cali
ficării, să se precizeze că munci
torii care, In urma ridicării califi
cării, trec In altă categorie de înca
drare, Iși pot păstra treapta arată 
anterior, aceasta intrudt, uneori, 
primei trepte din noua categoric do 
calificare II corespunde un salariu 
mai mic dedt avea înainte.

Referlndu-se In uriole îmbunătă
țiri . ■■ ■ ■ ..........
Legii remunerări! In scopul creșl 
stabilității cadrelor, tovarășul Fii 

fL.-.Ji;.iConrillul„:;
„ ...a sectorul 8 al Capl- 
a propus să se dea poslbiil- 
Intreprinderilor să reducă cu

. . . 3 ■■■ ''
■ r'- '— și nu pot ra- 

iucrat ------
vorbitorul a fă- 

ivire ta regiemen-

formeze convingerea că ridicarea 
bunăstării poporalul, îmbunătățirea 
condițiilor sale de muncă, de locuit, 
do .sănătate, invățămlnt și cultură 
sini condiționate de perfecționarea 
continuă a activității economico și 
sociale, de rezultatele eforturilor 
creatoare In vederea creșterii pu
terii economico a țării, a venitului 
național, destinat atlt dezvoltării in 
ritm accelerat a forțelor de produc
ție, cit șl satisfacerii cit mai depli
ne a cerințelor materiale șl spiri
tuale ale membrilor societății.

S-a relevat In cadrul discuțiilor 
’că proiectul legii remunerării mun
cii in unitățile de stat îmbină ar
monios principiul socialist al 
partiției după cantitatea, calltater 
importanța sodal-economică a mun
cii .prestate cu răspunderea perso
nala, latură a cointeresării materia
le indisolubil legată de dubla cali
tate a oamenilor muncii de proprie
tari al mijloacelor de producția șl 
făuritori al bunurilor materiale și spi
rituale ale societății noastre.

în mod unanim au fost reliefate 
Justețea șl Însemnătatea deosebită a 
principiilor șl prevederilor înscrise 
în proiectul Coduiiil muncii, supus 
dezbaterii In secțiune. In condi
țiile societății noastre socialiste în 
care dreptul Ia muncă este garantat 
prin Constituție — societate In care 
se realizează vechiul deziderat ni 
clasei muncitoare : „nici muncă 
fără pline, nici pline fără muncă0 — 
flecare membru al societății’ apt 
să lucreze, are datoria'do onoare 
să-și dștlge existența Intr-un mod 
demn și util țării. în România socia
listă, munca și rezultatele el 
constituie, În mod firesc, criteriul 
fundamental de apreciere a merite
lor fiecăruia, Intrudt munca pentru 
sine șl munca pentru societate con
stituie o unitate indisolubilă, se con
diționează reciproc In Interesul pro
pășirii .țării și al creșterii bunăstării 
fiecărui cetățean.

Apreciind cele două proiecte de 
legi ca fiind corespunzătoare relați
ilor de muncă din actuala etapă de 
dezvoltare a țării, precum șl cerințe
lor de perspectivă ale edificării socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, participant!! la discuții nu făcut, 
in același timp, un mare număr de 
propuneri concrete pentru Îmbună
tățirea celor două proiecte supuse 
dezbaterii, precum și pentru perfec
ționarea altor reglementări avind 
drept obiect raporturile do muncă, 
drepturile șl îndatoririle oamenilor 
muncii angajați In întreprinderile 
economice și instituțiile de stat.

în cuvlntul său. tovarășa Marla 
Flora?., director general al Centra
lei industriale a ’ ' ‘ "
rests, relevi nd nc 
țlril unor proved

__ ...----- —_-.Jșaa 
rpă eantltalea, calitatea șl 

(restate cu răspunderea pereo- 
joîniereaârii mal'eria-

mai ntlc dedt avea Înainte.
Referindu-se Ia unole îmbunătă

țiri necesare n fi aduse proiectului 
Legii remunerări! In scopul creșterii 
stabilității cadrelor, tovarășul Florea 
Ștefan, președintele Consiliului sin
dicatelor din sectorul 8 al Capi
talei, a propus să se dea posibili
tate ’ " . .
&J ia sută vechimea necesară promo
vării de la o treaptă ta alta în ca
drul primelor categorii de sala
rizare. în același timp, a făcut unele 
propuneri cu privire la îmbunătăți
rea reglementărilor In domeniul sa
larizării, care să stimuleze elevii 
școlilor profesionale să se pregătească 
temeinic, astfel cn la absolvire acest 
lucru sfi se reflecte cit mai bine în 
ciștlgul acestora. De asemenea, vorbi
torul a propus ca cel ce so califică 
sau se recalifică ca urmare a redu
cerii personalului auxiliar din uni
tate, să-șl păstreze treapta și respec
tiv salariul avut înainte de noun ca
lificare.

în cuvlntul său, tovarășul Alem 
Dumitru, secretar al Comitetului ju
dețean de partid Prahova, a nriiînt 
că marele eveniment din viața parti
dului, pe care i! reprezintă Conferin
ța Națională, a fost intlmplnat do oa
menii muncii din județul Prahova nu 
succese deosebite In realizarea pla
nului șl a angajamentelor asumate. 
Spre a sa pune integral în valoare 
rezervele interne, marile capacități 
de producție disponibile In județe - 
a arătat el In continuare — se impu
ne insă accentuarea preocupărilor 
Kintru creșterea de cadro calificate, 

acest scop a propus ca ministe
rele, îndeosebi Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, șfi ia măsuri 
pentru înființarea mai multor clase 
de fete la școlile profesionale, astfel 
incit sfi fie atrasă (n mai mare măsură 
forța de muncă feminină spre efec
tuarea unor munci calificate la ma- 
șlnl-unelle. De asemenea, vorbitorul 
a subliniat, ca șl nlțî delegați, nece
sitatea de a se stabili diferențieri de 
salariu stimulatorii pentrp cei„ee lu- s 
asw ?
cel co luHdazfi* în meserii ne norma le ■ 
șl,' de 'regulă, intr-un îîcWib ' 
două

Exprlm!ndu-șl satisfacția șl depli
na adeziune față de măsurile preco
nizate de conducerea partidului și 
statului nosiru pentru perfecționarea 
continuă a vieții sociale, tovarășul 
Ștefan Tripșa, Erou al Muncii SbcIaJ 
liste, prim-mnistru otelar ia Hune
doara, a arătat că îmbunătățirea le
gislației muncii, proiectele de legi su
puse dezbateri! Conferinței Nuționdle 
se înscriu organic In ansamblul mă
surilor Inițiate de partid pentru crea- 
i.. ___ : ' ‘
șurărll raporturilor de muncă In e- 
tapn actuală După ce a făcut citevn 
propuneri concrete pentru îmbună
tățirea proiectului de lege privind 
remunerarea după cantitatea și cali
tatea mundi astfel incit sistemul do 
remunerare sfi fie cit mai stimulativ, 
vorbitorul a scos in evidență Însem
nătatea noului Cod al mundi, care 
reglementează unitar întreaga varie
tate a relațiilor de muncă Intre anga
jați șl întreprinderi ; ol a sub
liniat caracterul larg democratic 
al metodei folosita de conducerea 
partidului șl stalului nostru de a ‘se 
sfătui cu muncitorii, cu colectivele în
treprinderilor atunci dnd Inițiază 
noi reglementări In domeniul rapor
turilor de muncii.

în Încheiere, iov. Ștefan Tripșa 
a solicitat organele competente să 
studieze Sj ‘
marile eenl____ ,________ _s;-_
unor întreprinderi In care 
L'__ __ ■._______________ * -
femei, care doresc să lucreze.

mite perioade 
cupera timpul 
gram. De asemenea, ''i#.—___ _
cut propuneri cu prlvlr ’ ,
țările prevăzute. In proiect. In legă
tură cu preavizul de 15 zile, dat de 
unități, astfel incit aceste prevederi 
să corespundă intereselor ambelor 
părți. Totodată, a propus ca pcrîoa-" 
da In care tinerii Încadrați In mun
că Ișl satisfac stagiul militar, să Ii 
se ta In calcul la stabilirea vechimii 
neîntrerupte In uceenșl unitate șl In 
stagiul in producție.

Exprimlnd recunoștința femeilor
din Județul Brăila pentru prețuirea corespunzător nc: 
ce se acordă femeii In torn noastră, dezvoltare a țării, 
tovarășa Ispas Florlca, președinta tul ‘ 
Consiliului județean nl femeilor, 
a amintit Importantele succese In 
muncă obținute In întlmpinarca 
Conferinței Naționale de femeile 
de ta Fabrica de confecții, de țesă
toarele do la cooperativa „Arta 
populară”, ți de alte mii de sa
lariate din întreprinderi și Instituții, 
precum șl de cooperatoarele angaja
te In întrecerea pentru sporirea pro
ducției vegetale și animale. în legă
tură cu prevederile proiectelor do 
lege in dezbatere, vorbitoarea a ară
tat că trebuie să se pună capăt ac
tualei stări de lucruri, dnd In școlile 
profesionale felele au acces doar In 
un număr redus de meserii — fn ge
neral croitorie, țesălorle șl flintură.

Aduclnd Conferinței Naționale n 
partidului salului muncitorilor șl

peste pro- durata

■

i ' , ‘

dnd o serie de propuneri privind Ud rea, președintele Consiliului ju- cupările consecvente alo pariiduiui
durata concediului de maternitate, dețean al sindicatelor Cluj — doresc pentru —" --------
asigurarea Îngrijirii copiilor In creșo să-mi exprim acordul deplin cu muncă
șl grădinițe în timpul dt mamele lor prevederile raportului prezentat de
slnt In producție. tovarășul Nleotae Ceaușescu și, in

numele dolegaților organizației noas
tre județene, să dau glas. angaja
mentului oamenilor munci! din Ju-

Tovarășul Gheorghe Vaaillchl. 
membru ol C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comisiei permanente o 
M.A.N. pentru sănătate, muncă și 
asigurări sociale, a vorbit despre 
importanța celor două documente , 
supuse dezbaterii șt a evidențiat 
faptul că proiectul Codului mun
cii precizează cadrul legislativ ■ 
general al relațiilor de muncă 
-“--"punzător actualei etape de 

. rli, precum și fap
tul că aplicarea prevederilor legii 
remunerării muncii este menită uă 
cointereseze pe toți oamenii muncii 
fn obținerea unor rezultate cit mai 
bune |n activitatea lor. Vorbitorul 
a făcut o serie de propuneri pentru 
Îmbunătățirea redactării textelor res
pective astfel Incit acestea sfi fie pe 
deplin clare pentru toți oamenii 
m'uncil șl să evite paralelismul cu 
alte reglementări din domeniul ra
porturilor de muncă. între al
tele, vorbitorul n cerut să țb 
precizeze moi clar care norme 
din Codul mundi se aplică mem
brilor cooperației meșteșugărești 
și al cooperativelor agricole de pro
ducție ; de asemenea, referlndu-se 
la prevederea privind Jurămlntul de 
loialitate, vorbitorul șl-a exprimat

tre județene, să dau glas angaja
mentului oamenilor munci! din Ju
dețul Cluj — romănl, maghiari șl de 
alte naționalități — de a face tot ce 
depinde de el pentru ca cincinalul 

' sfi fie realizat in patru ani șl Jumă
tate. Vorbitorul s-a referit apoi la 
necesitatea reglementării practice 
de către noul Cod al muncii a reîn
cadrării In muncă a pensionarilor 
de Invaliditate gradul IU.

în cuvlntul său, tovarășul Nlcolae 
Ferehlu, miner la exploatarea mi
nieră Comăncștl, s-a referit Ia o se
rie de problome legate de Încadra
rea și promovarea minerilor care ar 
trebui «ă-țl găsească rezolvare' In 
cadrul noilor reglementări. în acest 
sens, ci a propus o corelare mal Ju
dicioasă a cuantumului sporului 
pentru continuitate in muncă cuve
nit minerilor, astfel incit el să re
prezinte un stimulent mai puternic 
pentru creșterea stabilității, ca șl 
pentru atragerea tinerelului spre n- 
ccastă meserie, pe dt de grea pa 
ații de importantă pentru economia 
națională. în încheiere, el a cerut să 
se revadă nivelul de încadrare a 
muncitorilor mineri de la mina din 
Comăneșll.

Tovarășul Iile Marinache, secretar

I

® Legea remunerării după cantitate și calitate 

o ilustrare concludentă a principiului 
’ '■■■’ ’ U vX/W*tj e'--Vr.1*; v- L 4,;"' f 1 tO |.j . r v.

muncă fără pîine, nici pîine fără muncă'

© 0 adevărată a raportarifor de muncă

din societatea noastră socialistă 
| $ H ■' XC

© îndatoriri
|

apărate

clar precizate, drepturi - ferm

tovarășa Maria 
general al Contra- 
bumbacului Bucu- 

scealtatea îmbunălfi- 
_____,______ Ieri ale proiectului 

Codului mundi, a propus, printre 
altele, să se precizeze măsurile ma
nile să stimuleze permanentizarea 
cadrelor In unitățile economice, com
baterea fluctuației. Subliniind im- 
Sjrtanțn prevederii din proiectul 

odtdui muncii, potrivit căreia con
ducerea întreprinderii este obligata 
gâ angajeze pe Umerii — plecați din 
uzină — care și-au satisfăcut servi
ciul militar, vorbitoarea a propus ca 
in timpul dt tinerii sini chemați să-și 
satisfacă stagiul militar, bl locul 
lor să poată fi angajați pensionari 
care gfi primească, pe lingă salariul 
postului respectiv, jumătate din 
pensie. Referlndu-se In sancțiunile 
ce vor fi aplicate celor ce Încalcă 
cu vinovăție obligațiile do serviciu, 
vorbitoarea a propus să se prevadă 
„retragerea indemnizației de condu
cere pe o perioadă de pînă la trei 
luni* pentru acele cadre de con
ducere care nu-șl îndeplinesc rigu
ros obligațiile. Vorbitoarea n făcut, 
ta încheiere, unele propuneri privind

surilor inițiale do partid pentru crea- ...
rea unui cadru corespunzător desfă- tehnicienilor de ta Uzinele textile 

■ ... . . Arad, precum șl expresia voinței lor
ferma de a munci fără preget pen
tru Înfăptuirea holârlrtlor ce vor fi 
adoptate de marele forum al parti
dului, tovarășul [Pavcl Breban a ară
tat că unul din principalele merit® 
ale proiectului Codului muncii, ca șl 
ale proiectului Legii remuneră
rii muncii constă In aceea că 
prevederile io- slnt menite să 
asigure înfăptuirea principiului e- 
chitfițli socialiste in relațiile de 
munci. în continuare, ol s-a re
ferit In problema angajaților tem
porari, propun!nd ca în Codul. mun
cii să se prevadă condițiile și peri- 

ife'pada
ani, .. . . ...
monies interesele întreprinderii cu 
cele ale angajațllor respectivi. După 
ce a relevat necesitatea încadrării 
diferențiate a absolvenților liceelor 
industriale față de cei care se pre
gătesc prin oile forme do calificare, 
vorbitorul a propus reintroducerea 
sistemului do burse acordate de în
treprindere pentru pregătirea în in
stitutele de Invățfimlnt superior — 
dintre muncitorii uzinei — a cadre
lor tehnico șl inginerești de care are 
nevoie, cu obligația cn, după terml- 
nnren studiilor. | aceste cadre să se 
înapoieze In uzina de unde au plecat.

Subliniind excepționala însemnăta
te a raportului prezentat de tovară
șul Nlcolae Ceaușescu la Conferința 
Națională ra document care prefigu
rează evoluția iti perspectivă a între
gii vieți politice șl soclal-economice 
a patriei noastre, tovarășul Ioan 
Leitner, lăcătuș la uzinele „Tchno- 
meW" Timișoara, a dat expresie a- 
dezlunli totale a colectivului în care 
lucrează față de liniile directoare de 
dezvoltare a țării cuprinse In raport.

Refcrlndu-se fo continuare la pro
iectele legilor «ipuse dezbaterii Con
ferinței Naționale, vorbitorul a salu
tat cu satisfacție înscrierea -in Co
dul munci! o obligației ca, Incepînd 
cu vlrsta de 16 ani, fiecare persoană 
aptă de muncă și care nu urmează 
cursurile unei școli, să muncească. 
Această prevedere ilustrează unul 
din comandamentele majore ale so
cietății noastre ■— îmbinarea dreptu
lui la muncă cu obligația de n mun
ci pentru a accelera progresul mul
tilateral ol țării; In același timp, 
Uustrind atitudinea înaintată față de 
muncă, a Imensei majorități a tinere
tului nostru, ea ieste menită să com
bată tendințele do parazitism soțlaL 

Aduclnd conferinței salutul oame
nilor muncii de In Combinatul poli
grafie „Casa Sdntell”, tovarășul Du
mitru Roșea, Erou al Muncii Socia
liste, a arătat că, in lumina raportu
lui prezentat de tovarășul Nlcolae 
Ceaușeacu, tuturor oamenilor muncii 
le revine datoria patriotică de n-și 
înzeci eforturile spre a imprima o 
înaltă eficiență activității economice 
șl a crea pa această bază condiții 
optime pentru ridicarea continuă n 
nivelului de trai, material și cultu
ral, al Întregului popor. După ce a 
subliniat semnificația etică a preve
derilor din proiectul Codului muncii 
referitoare In obligația de a munci b 
tuturor cetățenilor de la vlrsta de 10 
ani, b scos în evidență avantajele 
noilor prevederi referitoare ta 
glemenlarea muncii femeilor

posibilitatea înființării In 
titre industriale ale țării a 

___  ....."... __.j sfi fio . 
atrase un număr dț rrtnl mare de

în cuvlntul său, tovarășul Marin 
Itaieu, secretar ol comitetului de 
partid al Uzinei do aluminiu din 
Slatina, a arătat că întărirea muncii 
do partid n adus o contribuție de 
seamă la realizarea sarcinilor da 
plan șl a angajamentelor uzinei, 
installnd, totodată, asupra necesității 
de u se mobiliza întregul colectiv al 
uzinei spre a-șl spori contribuția ta 
realizarea obiectivelor Jalonate de ra
portul tovarășului Nicolae Ceaușescu.i j ’ portul tovarășului Nlcolae Ceaușescu. 

ilecte «e Vorbitorul a făcut apoi unele propu- 
r« reintt- ncrJ meilue gg contribuie la crește

rea rolului stimulativ al remunerării 
mundi, subliniind in acest sens ne
cesitatea extinderii formei de sala
rizare In acord global, care con
tribuie ta creșterea productivității 
muncii șl a dșUguriîor realizate de 
oamenii muncii. .

-- De Ia această Înaltă tribună în
găduiți-mi să exprim recunoștința 
fierbinte a comuniștilor șl tuturor 
muncitorilor din cadrai Unității de 
exoloatare șl industrializare a lem
nului Fălticeni pentru marea grijă 
purtată de partidul nostru binelui 
poporului, bunăstării mundtorilor — 
a spus în cuvlntul său Eroul Mundi 
Socialista Lozăr Găină. Referindu-se 
apoi la proiectele legilor In discuție, 
vorbitorul a făcut unele propuneri 
menite să precizeze modul de remu
nerare șl condlțiilo de pensionaro o 
mundtorilor care lucrează ta exploa
tarea lemnuluL EI a propus ca în 
noile reglementări să se țină seama 
atlt de îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, dt și de posibilitățile do 
dștlg ale mundtorilor forestieri.

în cuvlntul său. tovarășul Vaslle 
Cazan, președintele Consiliului Jude
țean al sindicatelor GbrJ, n subli
niat importanța deosebită a celor 
două documente aflate In dezbatere, 
arfitind că. prin reglementările judi
cioase preconizate în domeniul ra
porturilor de muncă șl, în special, al 
salarizării, ele se înscriu in amplul 
program de perfecționare multilate
rală a vieții economlce-soclale trasat 
de Congresul nl X-lea al P.C.R.

Vorbitorul a propus să se irtdudă 
în Codul muncii o prevedere potrivit 
căreia să se calculeze drepturile ce 
se cuvin categoriilor de satarlaț! care, 
datorită condițiilor specifice, lucrează 
în program prelungit In anu-

da pe care se pol face asemenea 
igajări, astfel incit sfi se îmbine ar- 
onios interesele Întreprinderii

ce a relevat necesitatea încadrării 

industriale față de cel 
gătesc prin alte forme 
vorbitorul a propus i 

treprlndere pentru pregăl 
stitiitele da invățămlnt

aptă de muncă și care nu urmează

Această prevedere 
din comandam' 
cletfiUi noastre 
lui la muncii cu obligația de a mun
ci pentru a accelera progresul mul
tilateral ol'- ’ ’ ’ ■’

Ffi- 
fă-

ril întregii vieți sociale, tovarășa 
Udia Orâdean, președinta comitetu
lui Uniunii sindicatelor sanitare, n 
propus ca in Codul muncii s.ă fio clar 
stipulate obligațiile ce revin ministe
relor, centralelor, întreprinderilor în 
ce privește asigurarea unor condiții 
tot mai bune do muncă, de Invăță- 
mint și de viață elevilor școlilor pro
fesionale. Vorbitoarea a cerut, do a- 
semenea, cn ta proiect să so prevadă 
răspunderea conducerilor unităților 
economice pentru examenul medical 
al salartaților, ca șl pentru asigurarea 
unor condiții normale de muncă, care 
să prevină posibilitatea dezvoltării de 
noxe industriale. în același ilmp, a 
propus ca aspectele variate din pro
blematica asigurărilor sociale să fie 
tratate tatr-un capitol distinct al Co- . 
dulul muncii și ®ă se prevadă nece
sitatea recuperării active a forței de 
muncii prin crearea unor unități me- / 
dtcale specializate ta marile centra 1 
industriale. nz

în Încheierea lucrărilor secțiunii rs 
luat cuvlntul tovarășul Virgil Trofta, 
membru al Comitatului Executiv, ol 
Prezidiului Permanent al C. C. nl 
P.C.R,, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., rare a subliniat im
portanța excepțională pe care o pre- i 
zlntă pentru dezvoltarea actuală șl 
viitoare a societății noastre raportul 
prezentat Conferinței Națlonnle do 
tovarășul Nicotae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului. Clasa mun
citoare, toii oamenii muncii din țara 
noastră, Întregul popor slnt chemați la 
o activitate Intensă, clocotitoare, pen
tru accelerarea înaintării României pe 
calea progresului economic șl sori a!. 
Din raportul prezentat de tovarășul 
Nicolao Ceaușescu s-a desprins cu 
claritate grija deosebită a partidului 
și statului nosiru pentru ca, paralel 
cu dezvoltarea bazei economice a so
cialismului, sfi fie îmbunătățite per
manent condițiile de muncă și do trai 
ale eelor ce muncesc. Intre realizarea 
politicii economice a partidului șl 
îmbunătățirea continuă a nivelului de 
trai există o legătură indisolubilă, 
organică.

Referlndu-se Ia aprecierile făcuteta 
timpul dezbaterilor din secțiune asu
pra documentelor prezentate în cadrul 
Conferinței Naționale, vorbitorul a 
subliniat că ele reflectă adeziunea to
tală n delegaților față de conținutul 
raportului prezentat de tovarășul 
Nlcolae Ceaușesra, document de o 1 
mare valoare teoretică ți practică, 
strălucit aport la fundamentare® 
științei conducerii societății socialis
te, constituind un Insuflețlior pro
gram de muncă șl de luptă pentru 
întregul nostru partid, pentru între
gul nostra - popor, ta efortul do a 
grăbi progresul socialist nl patriei.

Tovarășul Vlrgll Trofln s-a refe
rit ta .continuare In aprobarea depli
nă pe care oamenii muncii din patria 
noastră o acordă politicii externe a 
partidului, deoarece s-au convins că 
această politică izvorăște din apăra
rea și promovarea intereselor funda
mentale ale poporului român, slujeș- 

. te unității forțelor revoluționare, 
antlImpwlaUste, contribuie la conso
lidarea păcii șl securității In întrea
ga lume, la dezvoltarea relnțlilo- 
prieteneștl, do cooperare multilate
rală Intre tonte popoarele lumii.

Amintind, în continuare, că cele 
două proiecte de legi supusa dezba
terii slnt rezultatul unei Îndelungata 
analize și unor studii economice pro
funde, realiste, tovarășul Vlrgll Tre
fla a subliniat superioritatea Incon
testabilă a proiectului noului Cod al 
muncii, care, spre deosebire de Codul 
muncii aflat in vigoare, stabilește 
principlilo relațiilor de muncă In 
funcție de realitățile din țara noastră

Referlndu-se la unele propuneri cu 
privire la fcspectarea programului 
de lucru, vorbitorul a subliniat ne
cesitatea unei mai bune organizări a 
procesului de producție șl a muncii, 
astfel Incit întreaga acțiune pentru 
depășirea planului de stat șl realiza
rea angajamentelor asumate să . se 
desfășoare In timpul programului, 
norma! de lucru. Sindicatele au *®/' 
torta sfi vegheze ca orele suplimen
tare să fie folosite numai In cazuri fc 
excepționale și numai In limitele nd- i'ț 
mise de prevederile legale.

In continuare, vorbitorul a subli
niat Importanța ‘deosebită a întări
rii continue a ordinii șl disciplinei 
in întreprinderi, ca o condiție e 
creșterii productivității muncii, pre
cum și sarcinile ce revin sindi
catelor în această privință, după 
caro n ovidențint rolul contractelor 
colective ce se - Încheie intre comi
tetele uniunilor sindicale pa ra
mură șl mlnlsterelo respective.

Refcrlndu-sc apoi la proiectul Le
gii remunerâril muncii, tovarășul 
Virgil Trofln a subliniat câ experi
mentarea In Hmp de peste trei ani n 
noului sistem de salarizare a permis 
să se tragă concluzia că rezultatele 
obținute stat din cele mal bune, atlt 
la nivelul economiei naționale, cit 
și la cel al fiecărei întreprinderi. 
Noua reglementare legislativă, ba- 
zlndu-se pe aceste concluzii, țlno 
seama deopotrivă da cerințele ac
tualei etape dc dezvoltare a țării 
noastre, de posibilitățile reale ale 
economic! naționale șl, totodată, de 
Importanța pe care o are ta socie
tatea npastra flecare ramură do ac
tivitate.

în Încheiere, tovarășul Vlrgll 
Trofln n arătat că numărul maro de 
propuneri șl observații făcute in ca
drul secțiunii exprimă preocuparea 
majoră a comuniștilor, o tuturor oa
menilor muncii pentru asigurarea 
unul cadru legal cit mal corespun
zător relațiilor de muncă in cadrai 

^societății noastre socialiste. Toate a- 
cjste propuneri vor fi studiate cu 
atenție de conducerea partidului șl 
statulu!. O parte din ele vor fi In
cluse In proiectele ce vor fi supuse 
dezbaterii publice, Iar o altă parte, 
care cer o profundă analiză econo
mică, vor fi luate ta considerare la 
daflnîtivarea celor două documente.

Tovarășul Vlrgll Trofln a reco
mandat tuturor celor prezenți, orga
nizațiilor de partid șl organizațiilor 
sindicale sâ acorde cea mai mare b- 
tențle dezbaterif publice a acestor 
două Importante documente, înaintă
rii operative către' organele centrale 
do partid șl de stat n propunerilor 
oamcnilor mundi, astfel ca acestea 
să poată fi luate In considerație la 
redactarea proiectelor care urmează 
sâ fie supuse spre aprobare Marii 
Adunări Naționale.

perfecționarea relațiilor do
I, corespunzător cerințelor

etapei actuale do dezvoltare a țârii 
noastre, fiind menita să slujească 
operei de făurire a sodetflțll socia
liste multilateral dezvoltate. Referi
tor Ia unele prevederi ale proiectu
lui Codului mtmeli privind activita
tea sezonieră, vorbitorul o arătat că 
in ultimul timp fn ramura construc
țiilor! nu mal poate fi vorba de o 
astfel do activitate, Intnicit pot 11 
asigurate condiții do lucru In toata 
anotimpurile. De asemenea, el a 
propus o mai clară redactare a pre
vederilor eu privire la modalitățile 
de desfacere a contractului de 
muncă.

în cuvlntul său, tovarășul Emil 
Moldovan, secretarul comitetului do 
partid ds la „Tcracota“-B!5trița-Nă- 
săud, după ce a arătat câ prevede
rile proiectului legii privind remu
nerarea muncii urmăresc crearea 
condițiilor adecvata pentru aplicarea 
principiului socialist ol repartiției 
după cantitatea, calitatea și impor
tanța socială a muncii prestate, s-a 
oprit asupra cTtorva aspecte privind 
salarizarea muncitorilor necalificați, 
propunind aducerea unor corective 
in rapprt cu specificul ramurii. ’

Tovarflșa Ana Turcu, lucrătoare la 
O.C.L. ’,TexlRc-încălțflmlntc“-Iașl,' a 
arătat că înfăptuirea sarcinilor do 
răspundere aflate în fața lucrători
lor din comerț pentru satisfacerea In 
condiții tot mai bune a cerințelor ' 
popuJnțlei și realizarea unei deser
viri civilizate va fi puternic stimu
lată de aplicarea prevederilor pro
iectului legii remunerării muncii. Re- 
ferindu-se apoi la prevederile din 
proiectul Copului muncii privitoare 
la pregătirea profesională, a propus 
înființarea unor licee comerciala 
caro sfi asigure formarea de cadre 
cu calificare corespunzătoare exi
gențelor sporite ce stau in fața lu
crătorilor din comerț.

In cuvlntul sfiu. tovarășul Tran
dafir Cocirlă, prim-aw-Tetar ol Co
mitetului Județean do partid Caraș- 
Scvcrin, a evidențiat faptul că toți 
oamenii muncii, fură ucogeblre de 
naționalitate, au salutat cu entuziasm 
ideile șl prevederile lnsuflețitoaro 
ata raportului prezentat Conferinței 
Naționale de tovarășul Nicolao 
Ceaușcscu, exprim!ndu-șl voința dc 
a nu-și precupeți eforturile pentru 
traducerea lor in viață. în contlnun- 
fa, vorbitorul a arătat, că, in condi
țiile di’Zvoi-.ărli economice accelera
te a României, care poarta amprenta 
promovării ample a progresu
lui . telintq în toata sectoarele c- 
conomlci naționale, se impune 
stimularea pe toaie căile a ridlcMll 
calltlcarii ’cadrelor ; în acest sens, ‘ 
este necesar ca in lege tta se stabl- • 
lească ca un principiu că orice mun
citor caro iș! ridică calificarea va 
primi un spor de salariu, va aven un 
clșilg mal măre.‘De asemenea, para
lel cu acordarea unor responsabilități 
mal mari întreprinderilor in îmbună
tățirea condl|l!lor do trai ale saiaria- 
țllor, este necesar ca ele să poată 
dtepune de o cotă inai mare din be
neficii pentru construirea dc locuințe 
și dotări social-cullurale corespun
zătoare, ceea eo va avea o Influență 
favorabilă asupra stabilității cadre
lor. In aceloșl timp, apare util ca 
întreprinderile să albă Iu dispoziție 
mijloacele necesare pentru n-și pre
găti, cadrele necesare atlt prin școli 
profesionale și licee de specialitate, 
cît și prin acordarea de burse In in- 
vfițAmlniuI superior.

în cuvinlfll său, tovarășul Mlreea 
Voinescu, șeful Departamentului sa
larizării din Ministerul Muncii, a fă
cut unele precizări cu privire ,1a pre
vederile proiectului legii remuneră
rii muticii, rod nl experimentării 
noului sistem do salarizare și al unei 
largi consultări n tuturor categoriilor 
sociale șl a unui mare număr de spe
cialiști. Vorbitorul a scos apoi In evi
dență Însemnătatea prevederilor cu
prinse de proiectul de lege privind — 
noile forme de lucru în acord ; apli
carea treptelor șl a , gradațiilor In 
promovarea In funcție ; acordarea 
gratificați]lor de sflrșit de an pentru 
Îndeplinirea planuiui șl a premiilor1 
In cursul anului pentru realizarea’ 
de economii, subliniind caracterul 
stimulativ al noilor reglementari. 
Noile forme do acord creează posibi
litatea participării ja munca In acord 
a maiștrilor, inginerilor și chiar a ca
drelor de conducere din întreprinderi 
și obținerea do efltro acesta cadre a 
unor cîștlguri corespunzătoare cu 
realizările colectivelor aflate In sub- 
ordlnea lor.

— Raportul prezentat de tovarășul 
Nlcolae Ceaușcscu in fața Conferinței 
Naționale, a spus tovarășul Gheorghe 
Bălan, șef do brigadă la Stațiunea 
de mecanizare a agriculturii Hcme- 
lușl, pune sarcini mari In fața țără
nimii noastre muncitoare ți a meca
nizatorilor in munca pentru înflori
rea agriculturii socialiste, sarcini pen
tru a căror Îndeplinire ne vom con
sacra tonte forțele. Declarindu-și 
acordul cu proiectul legii remunerării 
muncii, vorbi torul a propus să se im- 
bunâtâțească condițiile de salarizare 
ale cadrelor permanente de mecani
zatori șl să se creeze condiții favo
rabile pentru calificarea lor la locul 
do muncă.

Tovarășul Vaslle Trlf, redactor-șef 
oi ziarului „Flacăra Sibiului”, a ară
tat că noul Cod ol muncii, ca act le- 
glslntlv unic in caro slnt precizate 
clar raporlurllo de muncă sodaUstă, 
va asigura o îmbinare mal strinsă a 
intereselor generale ale societății cu 
Interesele fiecărui om al mundi, ceea 
co va contribui la accelerarea pro
gresului economlco-soctal nl țărlL

în Intervenția sa, tovarășa Aurica 
Seeuiu, muncitoare la întreprinderea 
textilă „Dorobanțur-Piolești. o arătat 
că. In cinstea Conferinței Naționale, 
colectivul de muncă din întreprinde
rea respectivă a realizat peste plan 
SI COO mp stofe fine șl 17 tone fire 
lină pieptănată. Referindu-se la pro
iectele de legi supuse dezbaterii, vor
bitoarea a propus ca pentru asigura
rea cadrelor de specialitate necesare 
șl evitarea fluctuației In Industria 
ușoară, pentru meseriile comune mai 
multor ramuri industriale să so pre
vadă b salarizare uniformă.

După ce și-a exprimat adeziunea de
plină la raportul prezentat Conferin
ței Naționale de tovarășul Nlcolae 
Ceaușcscu, care a prilejuit o amplă și 
profundă analiză științifică a moda
lităților de perfecționară a: conduce-

al Comitetului Județean de partid 
Brăila, n reliefat superioritatea re
glementarilor prevăzute in proiecte
le celor două documente aflate in 
dezbatere, Însemnătatea contrlbu- 

turllor de mutică in concordanță cu 
necesitățile actuale alo societății. ’ 
Totodată, cl a propus ca sporul acor
dat pentru munca de noapte să fie 

.mal sllmutatlv pentru cel care lu- 
"crează In mod obișnuit In trei 
schimburi.

în cuvlntul său, tovarășa Ileana 
Paul, muncitoare ta Fabrica de con
fecții tricotaje București, și-n ex
primat îjdcziunca deplină ta rapor
tul prezentat Conferinței Națlonalo 
de tovarășul Nlcolae Ceaușcscu. pre
cum și satisfacția față do aprecie
rea dată de secretarul general al 
partidului muncii pline de abnegație 
a femeilor pentru progresul tarii. 
Vorbitoarea a propus apoi ca in Co
dul muncii să sa precizeze răspun
derea efectivă cc revine cadrelor de 
conducere, maiștrilor, șefilor de sec
ții in ce privește asigurarea tuturor 
condițiilor materiale necesare — a- 
provizlonare cu materii prime, scule, 
dispozitive etc. — pentru cn mun
citorii să realizeze Integral planul 
de producție șl cișUgurile planifi
cate.

în numele comuniștilor din 
plexul C.F.R. Satu-Maro, tovarășul 
Ion Cosma, șef de tren, a făcut 
unele propuneri privind unele îmbu
nătățiri nfe reglementărilor referitoa
re la pensionarea unor categorii do 
muncitori do ta C.F.R.

După co a relevat însemnătatea 
Conferinței Naționale a partidului 
cn moment crucial In viața parti
dului, n clasei muncitoare, a poporu
lui român, jalonlnd direcțiile prin
cipale de dezvoltare viitoare a so-1 
cletațll noastre socialista, tovarășul 
Ene Lachc, director general al uzi
nelor „Vulcan” București, a arătat 
că sistemul îmbunătățit de salari
zare, prevăzut In noul proiect do 
lego, constituie o plrghie impor
tantă In mecanismul menit să asi
gure îndeplinirea șl depășirea sar
cinilor de producție. Arflilrai că 
noul sistem de remunerare trebuie 
să ducă, printre altele, ta atragerea 
tinerelului spre acele meserii de 
bază in care slntcm deficitari, vor
bitorul a propus să se acorde sala
rii mal mari pentru meseriile in 
care se constata o anumită lipsă do 
cadre calificate.

Tovarășul VasIIe Vllcu, membru nl 
Comitetului Executiv al C.C. nl 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
Județean de partid Constanța, a in
tervenit in discuție, subliniind nece
sitatea cn pe lingă găsirea unor so
luții privind reglementările in dome
niul salarizării sfi se găsească și 
acele soluții sare să pună salarizarea 
In concordanță cu calitatea muncii, 
în acest sen®, tovarășul Vnslle Vllcu 
a dat exemple de daune aduse Între
prinderilor ți colectivelor de oameni 
al mundi din unele Întreprinderi ale 
Județului Constanța, datorită proastei 
calități n unor Instalații ți utttaje 
furnizata de unele Întreprinderi din 
țară.

— Cele două proiecte de legi 
puse In dezbaterea secțiunii noastre, 
a arătat tovarășul Ion Vilsan, pre
ședintele Consiliului județean nl 
sindicatelor Constanța, reflecta preo-

părerea ca In Cod sfi se prevadă cc 
categorii de salarînți trebuie sfi de
pună acest jurărnint.

în timpul discuțiilor a luat cu
vlntul șî tovarășul Petre Lupu, 
membru al Comitetului Executiv al ției lor la perfecționarea rapor- 
C.C. ai P.C.R., ministrul muncii, care " '"1,~ —
a subliniat importanța celor două do
cumente supuse dezbaterii secțiunii 
pentru Întreaga noastră viață socta- 
iâ. Tovarășul Petre Lupu a subliniat 
că este pentru prima dată In istoria 
Românie! clnd se elaborează o lege 
a remunerării mundi, cuprinzind 
principii unitare, valabile pentru toa
te categoriile de oameni al muncii. 
Aceasta reprezintă un instrument 
unic, de o deosebită Importan
ță pcnlru îmbinarea cointeresării 
materiale a oamenilor muncii cu pro
movarea consecventă a normelor de 
echitate socială, In timp ce pină a- 
cum problemele do salarizare erau 
rezolvate prin hotărirl, ala Consiliu
lui do Miniștri, prin alto reglemen
tări, Instrucțiuni și acta normative, 
In insuficientă măsură coroiate cu 
cerințele diferitelor compartimente 
ala vieții economice șl sociale. Vor
bitorul a reliefat apoi superiori lalea 
principiilor și prevederilor proiectu
lui do lege față de reglementările 
în vigoare, reflectlnd șl In ncest do
meniu poziția oamenilor mundi din 
țara noastră de proprietari al mij
loacelor do producție șl producători 
ol bunurilor materiale, aiimullnd 
cointeresarea tuturor oamenilor 
muncii, ca ș! a cadrelor de condu
cere iu îndeplinirea șl depășirea sar
cinilor de producție. Noua lege a re
munerării munci! va avea un efect 
deosebit de pozitiv In silmularea de
pășirii planului de producție, deoare
ce una din prevederile noi, esenția
le ale legii este aceea câ dă posibi
litatea aplicării principiului co
interesării materiale in ambele sen
suri, atlt In cazul dnd nu 
zează sarcinile do plan, dt 
zul clnd sarcinile planului 
ducțîe slnt depășite.

Tovarășul Petre Lupu o subliniat 
faptul că elaborarea Legii remune-

■ cantitatea șl calitatea
1 Codului muncii face

irta din uriașa operă întreprinsă de

se reali
ști In ca
de pro-

rării după 
muncii șl a 
parte din uriașa operă întreprinsa de 
C.C. al P.C.R., personal de tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, pen Ini ca pri nci
palele domenii de activitate din so
cietatea noastră să fie reglementate 
prin lege.

în încheiere, tovarășul Petre Lupu 
a dat explicații pe larg cu privire la 
unele probleme reieșite din dezbateri 
șl a răspuns la unele probleme con- 
crete .........----
la dezbateri.

Relevind im, 
celor două l __ _
pentru punerea pe baze hol a re
lațiilor de muncă in societatea 
noastră gottallstfi, tovarășul Gheor- 
ghe Dijțcscu, mecanic la întreprin
derea de oomtrucțli-montaj Slobo
zia, a cerat să se prevadă măsuri 
drastice Împotriva celor cure se fac 
vinovațl de neindepllnlrea prevede
rilor planuiui de producție. Totodată, 
vorbitorul a cerut să se adopte mo
dalități mal stimulative pentru a 
spori cointeresarea tinerilor munci
tori să urmeze cursurile unor școli 
care pregătesc maiștri și alte ca

de conducere pentru producție. 
De ta aceasta tribună — a 
in cuvlntul său tovarășul Ion

lușescu, penlru ca pri 
mii de activitate din

3 probleme reieșite din dezl 
răspuns 1b unele probleme 

i ridicate de ceilalți participant!

nportanța deosebita a 
documente legislative gjp'“^ ■ Bj B re_

dre-
spus

com-
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SECJWHEÂ PWI» PUGÂTBEÂ FOIJE! DE KUKÂ 
și Creșterea Belului de trai âl pgpulâțb 
rărilor Secțiunii prl- gata experiență, care scot din mina soară la Institutul îwdoKoaic Ora- muncitoresc cu pregătire medie șl concludenta In acest schit. Vorbi- șl economiștilor in întreprinderile din de Întreprindere, 

superioară. Observațiile critice, și 
propunerile făcute de vorbitor In 
continuare nu vizat Îndeosebi creș
terea ponderii practicii in pregătire,! 
stagiul absolvenților cursurilor sera
le 'ale liceelor, instruirea în școlile 
profesionale, precum șl o mai bună 
utilizare n specialiștilor prin pre
zența lor decisivă lu locpl produc
ției, punindu-se astfel capăt utili
zării lor excesive In munca do‘ bi
rou.

Privită nu ca un scop în sine, pre
gătirea profesională a personalului 
de nivel mediu și superior, trebuie 
să se conjuge cu aplicarea efectivă 
in procesul de producție a cunoștin
țelor acumulate, această Îndatorire 
fiind In același timp generatoare de 
noi cunoștințe șl inițiative, datorită 
fluxului de idei în ambele sensuri 
ce so manifestă Intre specialistul In 
organizare sau concepție șl locul de 
muncă proprlu-z5s, procesul de pro
ducție Însuși.

Profesorul Grlgore lioldlș, din
Sighetul Marmațlel, județul Mara
mureș, a Început prin n sublima 
necesitatea ca prlntr-o seamă de mă
suri și investiții, să fie puse mai bine 
în vnioare marile resurse naturale și 
umane alo acestor zone. Pregătirea 
tinerilor In licee a fost abordată de 
către vorbitor sub citeva Bspecte — 
calificarea lnlr-o meserie, ' reevu- 
luarea bacalaureatului, prezența ca-

Tu cadrul lucrărilor Secțiunii pri
vind pregătirea forței de muncă șl 
ridicarea nivelului de trai al popu
lației, lucrări conduse do tovarășul 
I.eonie llăula, membru nl Comitetu
lui Executiv nl C.C. nl P.C.R., 
președintele Consiliului de con-
ducere șl rector . al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", au luat parte 
un mare număr de delegați șl invi
tați din toate Județele țării, mun
citori, țărani, reprezentanți a! inte
lectualități! tehnice, cadre didactice 
din invățămintul de cultură generală, 
profesional șl universitar, cercetă
tori științifici, medici, conducători ai 
unor ministere șl Instituții centrata. 
I’articlpanții la discuții și-au afir
mat acordul deplin cu raportul pre
zentat de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nlcolae Ceaușcscu, 
ți died expresie mandatului ce le-a 
fost Încredințat, au asigurat Confe
rința Națională a P.C.R. de Întreg 
devotamentul membrilor de partid 
ilin rlndul cărora cu fost desemnați, 
de hotărirea acestora de a munci nc- 

Aobosli pentru traducerea in viață a 
/ Jlnsuflețilo-ulul program de acțiur.c 

. - trasat de conferință, de a nu pre
cupeți nici un efort in mobilizarea 
maselor in înfăptuirea Înainte ele ter
men a obiectivelor planului cincinal. 
El au împărtășit din experiența, din 
preocupările lor, aîe colectivelor în 
care lucrează, au venit cu prețioase 
propuneri privind recrutarea forței 
de muncii, perfecționarea continuă a 
formelor de calificare, a Întregului 
proces inslructlv-cducallv, dezvolta
rea științei și mai strinșa conlucrare 
a- acesteia cu producția, au adus fai- 
Si apte să conducă la o mal 

desfășurare a activității Insti
tuțiilor de cultură, n asistenței me
tale, a comerțului, a toi ceea co 
poale contribui la ridicarea pe treplo 
superioare a gradului de civilizație a 
societății noastre, o nivelului do 
trai material și spiritual al poporu
lui.

In cuvîntul său, tovarășul Barbu 
Radu, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc dc partid Slatina, a arătat 
că. dacă asigurarea cu muncilor! ca
lificați șl cadre cu pregătire medie a 
fost șl caic posibilă prin măsurile 
luate pe plan local, cămine deschisă 
problema asigurării do cadre cu pre
gătire superioară, propunînd intre 
altele Înființarea, In orașul Slatina, 
a.unui institut de sublnglneri do me
talurgie neferoasă, urmi nd ca Ingi
nerii afiați deja în producție, cn șl 
cel ce vor mai fi repartizați; să, fie 
folosiți cu prioritate in cercetare. în 
continuare, vorbitorul s-n referit, n- 
ducind și unclo sugestii, la Îmbunătă
țirea pregătirii muncitorilor calificați 
prin ucenicie la locul dc muncă, prin 
școlile profeslonnlo șl prin cursurile 
de scurtă durată. . ,

gută experiență, care scot din mina 
lor lucrări deosebite, inr in conștiin
ța copiilor prinde rădăcini dorlnțn 
de a face șl el in viitor ceea co face 
maistrul lor — a apreciat vorbitorul. 
Or, In școala profesională se in con
tact cu meseria prin Intermediul 
unor instructori caro sini mai bine 

ii puțin bine pregătiți, inr a- 
intluențeaza decizia tlnărului

fca, a făcut citeva propuneri privind 
perfecționarea învățămlntulul pedn- 
Siglc superior : 1) crearea condlți- 

or pentru prelungirea duratei de 
școlarizare la 4 nni ; 2) Înființarea 
In municipiul Bacău a unei secții de 
sublnglneri In specialitatea lemn, ce
luloză șl hlrl’e ; 3) Institutelor pe
dagogice să le revină sarcina pregăti
rii activiștilor culturali.

Tovarășul Gheorghe I.upca, dele
gat din partea Comitetului Județean 
P.C.R. Galați, relevlnd eforturile șl 
rezultatele obținute dc" comuniști, de 
oamenii, muncii de ia Șantierul naval 
Galați In creșterea producției și pro
ductivității muncii, In asimilarea 
unor noi tipuri de nave, n eviden
țiat unele dificultăți lntimp’nalo de 
Întreprindere In recrutarea, pregăti
rea șl stabilitatea cadrelor. Vorbito
rul n subliniat necesitatea de a se sta
bili prin lege obligația ca oricare ca
dru calificat, Indiferent de forma 
prin caro șl-a asigurat calificarea, șă 
lucreze minimum 5 ani în unitatea 
respectivă. în continuare, delegatul 
gălațean șl-a exprimat deplina a- 
p-olMre fnță de propunerea prezen
tată ta Conferința Națională ca fle
care persoană aptă de muncă, dacă 
nu este încadrată lnlr-o formă de 
Invățămint, să fie obligată să lu
creze» in producție, subliniind in- 
sempatatea deosebită a acestei mă
suri atlt pe pian economic, pentru 
asigurarea necesarului forței dc mun
că. cit șl pe plan educativ.

Tovarășul Nleolae Dratromlr, di
rector general al uzinei ..Electromag
netica" București, referlndu-se la ac
tivitatea uzinei, o arătat că

_  -^.8—«• *».rw»ar-n«■ 1 » I pentru n r 
de cadre 
sarcinilor mereu 
decursul nccslul cincinal, se 
îi’nuî'mimâr'd^pexto‘2 ioo\muncllori. 
In cadrul școlii prof_!--~" 7
ucenicie la lacul de muncă. No 
preocupă, totodată, n orâtat vorbl-

sa asigura necesarul 
calificate In luminii 

In creștere, în 
va 

profesională a
____ - - -* 

în cadrul școlii' profesionale șl prin 
ucenicie in locul di
torul, apropierea efectivă a învăță- 
mintuliil do practică, de producție, 
desfășurarea unei activități perma
nente de educare n forței de muncă 
pe linia Întăririi discipline! de pro
ducție, n cunoașterii rolului muncii 
fiecărui lucrător in ansamblul acti
vității economice, perfecționarea pre
gătirii profesionale n cadrelor care 
au rolul de a pregăti forța de muncă, 
testarea științifică a aptitudinilor 
viitorilor muncitori, Îmbunătățirea 
pregătirii elevilor in țnolllo profe
sionale.

în cuvîntul său, lng. Eugenia 
Tănase, de la uzjnele „Trac toiul
Brașov, s-a referit la citeva din 
problemele cele mat importante care 
ac cer soluționate pentru ridicarea 
nivelului profesional al salariuțllor 
uzinei, cum nr fi : Îmbunătățirea 
sistemului de remunerare n muncii, 
prin acordarea unor sporuri diferen
țiate penim condiții grele, In func
ție do locul de muncă ; încadrarea 
serviciilor dc calcul șl mecanogra- 
fice din uzlno In nomenclatural cen
trelor de calcul, prin aceasta usl- 
gurlndu-se compartimentul de șco
larizare in domeniul tehnicii mo
derne de calcul. Ea n propus, de 
asemenea, introducerea la progra
ma nnnlitică n facultăților de mate
matică șl n politehnicii a unul cuan
tum dc pregătlrd in domeniul anali
zei activității economice.

Secretarul comitetului de partid al 
uzinei „7 Noiembrie" Craiova, to
varășul Ion Virjan, a relevat ne
cesitatea ca in procesul pregătirii la 
locul de muncă, pregătirea profesio
nală să se împletească cu cea teore
tică. Consider că unul din factorii 
care-i pol determina pe copiii venlțl 
direct la meserie să se lege de n- 
ceasta este contactul direct cu me
diul din uzină ; aici el cunosc lu
crători d® înaltă calificare, cu o bo-

sau mal 
ceasta • 
de a rămlno sau nu in meseria spre 
care a fost Îndrumat. în Încheiere, 
vorbitorul s-a referit la unele defi
ciențe alo pregătirii tineretului in 
școala generală șl la modul uneori 
Ineficient in care se efectuează prac
tica In producție a studenților din 
institutele tehnice.

Vorbind, intre altele, despre func
ția formativă a școlii, tovarășul 
Mlhal Albota, din aparatul in
spectoratului școlar al județului 
Tulcea, n subliniat că școala trebuie 
să pună în prim plan orientarea pro
fesională a elevilor, educarea aces
tora In spiritul dragostei pentru 
muncă, să confere o mai largă apli
cabilitate Invățămlntului. Noi, edu
catorii, avem obligația de a valori
fica documentele de partid în lecții, 
sporind astfel funcția formativă a 
invățămlntului, întărind legătura sa 
cu practica construcției noastre so
cialfete. Vorbitorul a prezentat apoi 
un șir de propuneri pentru Îmbună
tățirea practicii In producție a ele-

contrlbule efectiv ia procesul 
profesionalizare sau de 
profesională. în realizarea 
scop, propunem înființarea 
secții pe lingă școlile pedagogi 
institutele pedagogice de, 3 nr 
®â pregătească profesori-im 
pablll să organizeze șl să 
activitatea practică a elevilor.

Tovarășul Alexandru Mocanii, 
prim-secretar ol Comitetului ju
dețean Vrancea nl U.T.C., B-a refe
rit la admiterea in Invățămintul su
perior, susțînlnd ca aceasta să se 
facă nu puma! pa baza verificării 
chnoștlnțelbr doblndllc In liceu, ci și 
pe baza unei probe practice care să 
verifice in ansamblu capacitatea In
dividului pentru domeniul In cure 
dorește a s-o specializa. In acest mod 
descoperim înclinația, vocația șl ap
titudinile tlnărulul pentru specialita
tea caro o va practica ulterior.

Perfecționarea continuă n pregă
tirii profesionale n cadrelor consti
tuie o latură centrală a politicii 
Partidului Comunist Român de edifi
care a societății noastre socialiste.

_a spus, in cuvîntul său, tovarășul
’ Constantin Dumitrache, director 
general al uzinei de utilaj chi
mic „Grlvița Roșie" București. Pe 
prim pian In această privință sc si
tuează necesitatea cunoașterii cuce- . 
rirllor revoluției tehnico-șilințlficc 
și a aplicațiilor el in domeniul con.r 
ducerii, a metodelor moderne de or.- , 
gahlzare a producUel șl a muncii," 
de analiză, programare, planificare 
ți optimizare a soluțiilor economice, 
a realizărilor in domeniul Informa
ticii economice. Subliniind necesita
tea" policalificării, delegatul de la 
„Grivlțn Roșie" a arătat că formarea 
muncitorilor policaUOcațr (sudor- 
cazangiu, forjor-sculer ele.) ar fl o 
rale rapidă pentru a asigura desfă
șurarea ritmică șl normală o proce
sului de producție, fără a se apela 
la redistribuirea de personal sau la 
angajarea periodică a altor munci
tori.

în cadrul general nl orientării 
dale de partid pentru Îmbunătățirea' 
substanțială<"n procesului Inslructlv- 
educntiVj se Înscriu șl măsurile luate 
pentru, ridicarea nivelului calitativ 
al Invățămlntului superior minier — 
a arătat în cuvlnlul său prof. Aron 
Popa, rectorul Institutului dc mine 
din Petroșani, delegat al comuniști
lor din bazinul carbonifer Valea 
Jiului. în cei 24 dc ani de existență, 
Institutul de mine din Petroșani a 
dat economiei naționale peste 3 5®0 
de ingineri ; anul trecut a absolvit 
institutul prima promoție de subln- 
glnerL Vorbitorul a supus atenției 
necesitatea extinderii ariei de cuprin
dere a Institutului, prin Înființarea 
unei facultăți de geologie tehnică 
șl a alteia de siderurgie. I

Tovarășul Ilie Rădulcscu, se
cretar al Comitetului municipal 
București nl P.C.R., a Înfățișat preo
cupările comitetului municipal de 
partid pentru ocuparea in producție 
a tinerilor absolvenți de școli gene
rale șl licee neinradrați Încă, pentru 
îmbunătățirea raportului dintre per
sonalul productiv și cel funcționă
resc, pentru pregătirea profesională 
adecvată o elevilor din școlile gene- 

•".'ralejJ"''
tivitlțH socialo (comerț. 011menta- 
țle publică, cultură etc.) să ;?? 
prevadă prin acta normative an
gajarea cu precădere n persoanelor 

., de sex feminin, iar pe lingă fondu
rile ce se acordă din aplicarea Legii 
30, întreprinderile ®ă poată contri
bui mai mult la construirea do creje 
și cămine pentru copil Referindu-sa 
In problemele pregătirii și calificării 
forței dc muncă, vorbitorul u eub- 
ltnlnt roiul deosebit îndeplinit do 
Directivele C.C. ul l’.C.ll din 1IKA 
In activitatea de modernizare a șco
lii — principalul factor de Instruire, 
de educare a tinerel generații. în 
București s-a Înfăptuit in acești ani 
generalizarea școlii de 10 ani, s-a luat 
curs spre schimbarea structurii in- 
vățătnlntului liceal, crescind numă
rul liceelor cu profil tehnico-econo
mic ; s-au creat pesta 080 de -atelie
re școală. Rezultatele obținute slnt 
insă departe de a satisface cerințele 
pregătirii profesionale a elevilor. Co
mitetul municipal de partid va ac
ționa cu fermitate pentru realizarea 
Indicațiilor date de tovarășul Nlcolae 
Ceaușcscu privind îmbunătățirea le
găturii Intre Invățămlnt și pro
ducție, orientarea fermă a tinere
tului spre producție, spre școli
le profesionale și liceele cu pro
fil iehnlco-economic. El a propus, 
de asemenea, crearea unei con
duceri colective la școlile 
le și licee, la care să participe și re
prezentanți al producției, reglemen
tarea prin lego a relațiilor dintre 
școli și Întreprinderile caro le pa
tronează, imounâtfițirea profilului li
ceelor de specialitate, inlărindu-se 
caracterul lor profesional ; o dată cu 
reducerea numărului de profesii în 
școlile profesionale, să se stabilească 
dc către ministerele tutelare locuri 
pe măsura necesităților din uzine..

O serio de probleme ale învăță- 
mlntulul pedagogie superior și 
școlii generale nu fost obordale do 
tovarășa .Ecatcrina Bellman, pro'c-

ățlrea practicii .
■Hor, preclzind că practica trebuie să

orientare 
acestui 

i unor 
jlco sau 

...... _ „ , ; nul care
pregătească profesori-malștri, cn- 

>111 b& organizeze și să conducă

' 'i -1 Lj. ‘wig . .W.- i-W .'Jf*
soară În Institutul pedagogic Ora
dea. Realitatea socială in toată 
complexitatea ci — a arătat vorbi
toarea — a confirmat justețea idei
lor. 11 tezelor teoretice, cit și a 
măsurilor, i: acțiunilor numeroase 
întreprinse de partidul comunist, de 
statul socialist In vederea moderni
zării tnvațâmlnlului': a orientării lui 
in consens cu necesitățile actuale. O- 
cupindu-se de rolul practicii pedago
gice a studenților de la Institutele 
pedagogice, cu factor de Integrare a 
viitorului profesor In viața școlii, a 
comunei, vorbitoarea a susținut nece
sitatea creării imul complex inte
grat ; InvățAmlnt-cercetare-producțle, 
inclusiv practica pedagogică, ceea 
ce va contribui la eliminarea unor 
anomalii existente in prezent. în con
tinuare vorbitoarea s-a referii la 
activitatea atelierelor școlare, con- 
sldcrind realizările lor de plnă acum 
ca pe un Început modest, clar pro
mițător, In locul tlnăruJul in cadrul 
procesului do producție, Ia proble
mele orientării profesionale. Men
ținerea unei optici rigide asupra 
specializării tinerelului sătesc ge
nerează situații nedorile, ca părăsi
rea de către absolvenți a domenii
lor pentru caro s-nu pregătit

în cuvîntul său, tovarășul Andrei 
Cervencovlcl, prim-secretar al Co
mitetului județean de , partid Arad, 
s-n referit În măsurile întreprinse 
de comitetul județean de partid pen-

condudente în acest sens. f Vorbi
torul a propus ca Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini să aibă 
In vedere crearea unei școli profe
sionale pe lingă șantierul naval Bră
ila. Referitor la calificarea prin uce
nicie la locul de muncă — sumă 
importanta care contribuie la asigu
rarea necesarului do cadre calificate, 
el a arătat că este necesar ca mi
nisterele sâ acorde o atenție mal 
mare dotării corespunzătoare a În
treprinderilor cu mașlnl-unelte nece
sare instruirii practice In atelierele 
școală, atlt a elevllo- din țcriUe pro
fesionale, dt șl a ucenicilor.

în cuvîntul său, tovarășa Pethfl 
liona, profesoară In Liceul nr. 1 
Miercurea Cluc, președintă n comi
tetului județean al femeilor Har
ghita, a arătat că ar trebui să se 
albă în vedere. cu prilejul îmbunătă
țirii nomenclatorului de profesii și 
meserii, posibilitatea Încadrării In 
școlile profesionale șl liceale de spe
cialitate din. județ a unui număr 
mal maro de fete. Dată fiind dezvol
tarea industriei In județul Harghita, 
există toate condițiile ca la Miercurea 
Cluc să In ființă un grup școtar- 
profesional al Ministerului' Indus
triei Ușoare.

Vorbind In numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din ex
ploatările forestiere ale județului 
Blstrița-Năsăud, tovarășul Janos 
Mlndac, muncilor forestier.

construcției socialiste

0 legătură cit mai strinsă a școlii cu prb 

djucția; cu activitate^ practică

• Un amplu program de creștere a bunăstării
ș.

și câ^irațhi întregului popor
?.?; - * ‘ ' r, . ....
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@ Pregătirea multilaterală a cadrelor-condiție 

primordială a progresului in toate sectoarele
. I â '■mii m

•ș

ți licee. Vorbitorul n propus 
pentru unele domenii ale oc- 

Itațll sociale f

tulul spre producție, 
rtesionole și Uct

a propus, 
mei con

genera-

tru formarea cadrelor pe pian local, 
prin sporirea capacității in școlile 
profesionale existente și Înființarea 
unor noi unllâțl cum sini : grupul 
școlur de construcții din /Vad, școa
la profesională pentru îmbunătățiri 
funciara la Chișinău-Criș, care vor 
asigura anual peste Ki'O de munci
tori calificați In plus față de 1070. 
Dar, o arătat vorbitorul, prin șco
lile profesionale nu reușim Încă să 
acoperim dedt circa C0 la sută din 
necesarul nnual do forță de muncă 
nl unităților economice din județ, - 
ceea ce a făcut ca orientarea noas
tră să se îndrepte spre cursurile de 
calificare <fe scurtă durată și uceni
cia la locul do muncă, urmlnd ca 
prin aceste forme să se pregătească 
plnă în anul 1073 peste 12 mii de 
muncitori. îh continuare, delegatul 
arădean ă făcut o scrie de propuneri 
privind admiterea In licee a tetelor, 
reducerea nomenclatorului meserii
lor, testarea aptitudinilor tinerilor, 
organizarea cursurilor de reciciarc 
etc. Pentru a se asigura condiții me
reu mal bune de viață șl de muncă 
salarințllor, a propus ca ministerele / 
să aloce mai multe fonduri pentru ’ 
construcția de creșe, cămine, grădi
nițe, cantlne-rtslaurant. Totodată, 
să se den posibilitate întreprinderilor 
să-și construiască cămine pentru ti
nerii muncitori nccăsălorlțl, cit șl 
pentru cel caro se calLfica la locul 
de muncă.

în cuvîntul său, acad. prof. Nlco
lae Tcodorescu, do la Universi
tatea din București, s-a referit la 
pregătirea InformaUclenllor, cate
gorie do profesioniști avlnd un rol 
deosebit do Important In dezvolta
rea economiei șl In general a tuturor 
activităților sociale. Pregătirea ca
drelor de inlormntlclenl, sarcină ca 
rovine în primul rind lnvățămlntu- 
lul nostru superior de specialitate — 
a subllnit vorbitorul — trebuie să 
țină seama de necesitățile țări! și 
de.stadiul atins In ceea ce privește 
capacitățile șl performanțele actua
le ale calculatoarelor electronice, mol 
precis alo sistemelor de calcul, pre
cum șl do alți factori la fel do Im
portanți.

Făclnd o succintă analiză a princi
palelor aspecte pe care le relevă co
operația de consum in ulțlrnil ani, 
ca urmare a aplicării unor Importan
te măsuri de perfecționare și organi
zare, președintele Centroeoop, Du
mitru Bejan, s-n referit Intre 
altele Ia apropierea conducerii do ■ 
viața și problemele collțtlene ale uni
tăților ; la o mal bună selecționare 
a cadrelor : la Îmbunătățirea siste
mului de planificare, evidență șl in
formatică ; la descentralizarea unor 
atribuții șl competențe ; la creșterea 
răspunderii organelor fi cadrelor in 
executarea sarcinilor. în ultima par
te a cuvlntuiul, președintele Centro- 
c®op a evidențiat o seamă de neajun
suri din activitatea cooperației de 
consum, precum șl măsurile ce m 
au in vedere pentru Înlăturarea lor.

Rclleflnd noile condiții create prin 
legiferarea pregătirii profesionale a . 
tuturor categoriilor de personal, ea 
expresie a atenției ce o acordă parti
dul acestei probleme, tovarășul 
Tănase Vollntlru, directorul Ccn-

ililtate Întreprinderilor
"■ " truCtl-

la locul

dui jL.JBL. .
Tănase Vollnllru,
tralei de anvelopa din București, a 
subliniat faptul că in acest domeniu 
in prezent s-a ajuns la o diversitate 
cuprinzătoare ații ca trepte șl forme 
de Instruire, cil șl ca durată, pen
tru toata categoriile de personal

drelor Inginerești predarea
cursurilor serale.

Este știut că intre nivelul de trai, 
folosirea forței de muncă șl folosi
rea capacităților de producție există 
o strimtă interdependente, a spus to
varășul Constantin Ciocan, se
cretar fi Comitetului municipal 
P.C.R.-Ploleștl, arfttind. că In pre
zent, mol ales în unitățile construc
toare de mașini, nu stat fotoslie’ pe 
deplin capacitățile de producție, nu 
se valorifică toate rezervele pentru 
a contribui Ia creșterea nivelului 
de trai conform cerințelor. După ce 
a enumerat o eerie de cauze care 
generează asemenea situații, vor
bitorul a propus ca la bara tuturor 
sarcinilor de plan În unitățile cu 
profil de construcții de mașini, să 
stea capacitatea de ‘ producțiiy a uti
lajelor, socotită in oro munoperi- 
mașlnă la c ti, puțin 2,4 schimburi 
șl pornind de la acest® capacități 
să se stabilească toți ceilalți Indi
catori : producțlo fizică, număr de 
salariațl etc.

Vorbitorul s-a referit șl la tinete 
aspecte legale direct de nivelul de 
trai, predzlnd că Industria lecală, 
cooperația meșteșugărească au in 
primul rind rolul de a asigura pro
dusele și - servldlle necesare popu
lației. Or, așa cum stat dațl- Indi
catori! do plan la prezent, așa cum 
se realizează aprovizionarea uni
tăților, nu se stlmuloază realizarea 
acestui obiectiv de primă Impor
tanță, dimpotrivă se observă o fugă 

’ către producție, către colaborarea 
cu industria republicană. De uiștea 
propun să se reconsidere modul de 
așezare a indicatorilor acestor u- 
nllățl șl să se separe indicatorii do 
producție de cei de prestări de ser
vicii, In special la unitățile Indus
triei locale.

înfățișlnd un tablou el principa
lelor realizări In domeniul ridică
rii nivelului de trai, tovarășa 
Constanța Crăciun, membră de 
partid cu stagiu din ilegalitate, 
s-a cc ipat, in cuyintul său, Îndeo
sebi de aspectele rare privesc ati
tudinea fata de cetațean, mc-dul > 
cum psle organizată deservirea ce- 
tățcanulul, cum este primit cetă
țeanul, critlclnd faptul că In nu pu
ține cazuri se Inversează relațiile 
dintre acesta și instituția cărata I se 
adresează. Pledlnd pentru o maximă 
solicitudine față do populațio a lu
crătorilor din cimerț șl din dome
niul prestărilor de serried, pentru 
o conduită cit mai aleasă a acestora, 
vorbitoarea a insistat asupra necesi
tății unei temeinice munci educa
tive In rindurile acestor categorii de 
salariațl. Propunerea mea ar fi — 
a spus ea — ca în proiectul de hotă- 
rlre pe care secțiunea noastră 11 .va 
supune aprobării conferinței, să se ex
prime cerința ca organizațiile de par
tid să se preocupe de a asigura o mal 
feunfi organizare a 'sccțoarâor- de de
servire a populației. Sâ nu uitam 
că In aceasta se reflectă și nivelul 
do dviltzațte al unei țări ; ttă reali
zăm In aceste sectoare de deserelrc 
o atitudine dt mai dviltzată față 
de om.

în multilaterala șl complexa sa 
activitate, pnrlifei nostru ae pre
ocupă stăruitor de dezvoltarea Ih- 
vâțămlnluiul șl pregătirea forte! dc 
muncă, n subliniat tovarășul Ghcor- ■ 
ghe Burliii, președintele Con
siliului sindical județean-Brălln. 
Realitățile din județul Brăila stat

reallzate In anii 
ui In această ramură a 

economiei naționale. Pa această bază 
s-au obținut o serie de succese pe li
nia creșterii indicelui do fotalro a 
masei lemnoasa exploatate, a redu
cerii pierderilor de exploatare șl 
valorificare mai bună a lemnului. 

Astăzi, și mai cu seamă in perioa
dele care vor urma după Conferința 
Națională, muncitorii, inginerii ori 
tehnicienii din exploatările forestiere 
vom aven de rezolvat două proble
me : prima este valorificarea la un 
grad mai Înalt de superioritate a 
lemnului și a doua, creșterea gradu
lui de mecanizare a operațiilor grele 
de muncă șl consumatoare do impor
tante forțe de muncă, de sume de 
bani De altfel, ambele probleme slnt 
âtlt de legate între ele Incit nu ee pon
te concepe altfel creșterea eficienței 
muncii noastre. Dacă vrem să avem 
o eficiență mai bună șl toate pro
dusele, pădurii să fie rent0.bile, tre
buie să ne mccanlzăm și sin tem ho- 
tărlțl cn Încă In 1073 cel puțin S3 la 
sută din numărul parchetelor să le 
exploatăm complet mecanizat.

în încheiere, vorbitorul a adus In 
atenție unele aspecte ale vieții 
muncitorilor forestieri, propunînd 
ca aceștia să fie asimilați, In ceea 
ce privește remunerarea, cu mecani
ci’ agricoli, minerii de suprafață, 
lucrători! din transporturi etc.

Una din sarcinile fundamentale 
puse de partid In fața școlii In etapa 
actuală — a arătat tov. Ion Croi
torii, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Huși al P.C.R. — este le
garea Invățftmlntulu! de practică, de 
viață. Trebulo să arăt. Insă, că do
tarea atelierelor, mal ales in șco
lile gătești, esio slabă șl nici nu 
sîrit peste tot cadre eu pregătire 
corespunzătoare. Vorbitorul a pro
pus eă so urgenteze, la nivel con
trai, studiul privind constituirea ca
tedrelor de activitate productivă In 
mediul sătesc ; do asemenea, să se . 
adopte soluții mai eficiente privind 
calificarea muncitorilor prin uceni
cie.

Este cunoscut — a subliniat tova
rășa Mari» Barbu, farmacistă, dele
gat a! județului Constanța — că u- 
nltațlle farmaceutice, pe lingă fap
tul că asigură desfacerea de medica
mente finite, elaborează medicamen
te proprii, utillzlnd ca materie primă 
substanțele chimico medicamentoase, 
în legătură cu aceasta, vorbitoarea a 
propus înființarea unei centrale eco
nomice de medicamente, care prin 
atribuțiile sale să Îmbine activita
tea do preparare a medicamentului 
In Industria de medicamente, cu des
facerea acestora In unitățile farma
ceutice.

în cuvîntul său. tovarășul Nlcolae 
Atanaslu, cercetător L 
pentru legumicultorii șl fîoriculiură 
— Vidra, județul Ilfov, s-n ocupat 
In principal de unele aspecte privind 
utilizarea cit mal eficientă a specia
liștilor cu studii superioare. El a re
levat in acest sena necesitatea par- 
llcloăril directe a cercetătorilor in 
aplicarea elementelor no! do tehnolo
gie. a deplasări! lor sistematice pen
tru asistență tehnică In unitățile pro- 
duotive, a unei mai bune fructifi
cări in producție a rezultatelor cer
cetării.

Textillsta Ioana Banii, de la între
prinderea textilă Pucioasa. Județul 
Dîmbovița, a propus să se dea o mal 
mare atenție repartizării Inginerilor

de întreprindere, la formarea șl de
venirea lor.

Reprezentantul muncitorilor con
structori din municipiul Giurgiu, e- 
lectrlclanul Ion Pană, după ce a În
fățișat dtcvu din realizările obținute 
In cinstea conferinței do colectivul 1 

blema formării cadrelor necesare In • 
școlile profesionale șl liceele de spe
cialitate loslsUnd asupra necesității 1 
unei mal judicioase Îmbinări a cu
noștințelor teoretico cu cerințele 
profesiunii. înlăturarea fluctuației 
lucrătorilor a format In continuare 
obiectul considerațiilor vorbitorului 
asupra pregătirii forței de muncă In 
domeniul respectiv.

Referlndu-se la rolul deosebit ca 
rovine cercetării științifice In dez
voltarea economică și socială a țării 
noastre, dr. lng. Ernest Slșak, direc
tor adjunct științific al Centrului de 
cercetări pentru mașini hidraulice 
Timișoara, a arătat că prin trecerea 
în anul 1070 a iMtltutelor dc cerce
tare la sistemul de gestiune economi
că proprie, B-a făcut un pas hotărit 
spre legarea mai strinsă a cercetării 
din domeniul tehnic de nevoile pro- :■ 
ducțle! materiale.

Cel doi ani de funcționare în ■- 
cest sistem au dovedit eficacilnten a- 
cestula : pe lingă partea precumpăni
toare a temelor aplicative și de dez-' ’ 
unitare, statul asigură finanțarea 
unor teme de perspectivă In cerce
tarea fundamentală.

Delegatul timișorean n abordat In 
continuare unele aspecte țlnînd de - 
remunerarea cercetătorului științific, 
do baza materială de cercetare, ară- 
tlnd că se impune reglementarea mo
dulul de participare a bcneflclarflor 
la asigurarea bszo! materiale a cer- ,. 
cetărllor contractate. ' ■>'

Pornind de la faptul că In dome-,- 
nlul In care lucrează cercetarea ști- .. 
ințlfică uzinală, relativitatea nou
lui este mal evidentă ca oriunde. In
ginera cercetătoare Ruxandra Oi | 
de In Grupul Industrial de 1. __
mie Borze ști, g-n oprit. In cu vis 
său, asupra cltorva probleme vil 
pentru Introducerea progresului 
înțifleo-tehnlc în producție, abort 
du-le Îndeosebi din perspectiva pre
gătirii, stimulării șl promovării ca-. 
drelor de cercetare. Aceste proble- ■ 
me au fost In ordine : mal judicioasa 
repartizare a tinerilor speclallșif! in , 
cercetare șl căile pentru .perfecțio
narea pregătirii lor, Introducerea mal , 
rapidă șl curajoasă a rezultatelor 
cercetării In producție, eficiența eco
nomică a cercetării și, In funcție | de ;, 
aceasta, stimularea materială a cer
cetătorilor. I

în Încheierea dezbaterilor a luat . 
cuvîntul tovarășul Leonle RHuiu, ' 
care a subliniat înalta apreciere hlatil : 
de delegații șl Invitații particîpanțl 
la fucrărno'fsecțiunii, raporiultfl’^re- 
zenlat Conferinței Naționale de to
varășul Nlcolae CeaușesciL

Acest raport — a subliniat vorbito
rul — constituie un document 
de o excepțională valoare teoretică 
șl practică, ce cuprinde o aprofun
dată șl muitLtatcrală analiză n pn> 
blțșmelor hotărlloarc, • actuale șl de 
perspectivă, alo dezvoltării socie
tății noastre socialiste.

în cuvîntul lor, a arătat tova
rășul Leonle Răutu, participant!! 
la lucrările Becțiunll au aprobâi 
In unanimitate orientarea genera- . 
lă șl măsurile practice cuprin
se In raport privind perfecționarea 
In continuare a organizării și cort-' ■ 
ducerii economiei șl întregii vieți 
sociale, creșterea rolului conducător 
nl partidului in toate domeniile dc 
activitate, precum și Intensificarea 
relațiilor externe ale partidului și 
stalului In vederea sporirii crsntri- 
buțlei Romănlel la întărirea forțelor 
socialismului și păcii în întreaga 
lume.

Dezbăllnd programul partidului da 
creștere continuă a nivelului de trai 
nl poporului in următorii ani. obiec
tivele Insufiețltoaro cuprinse în n- 
ccst program, delegații nu subliniat 
că acestea reflectă preocuparea pefî \ 
manentă a Purtiduiul Comunist Ro
mân șl a stalului nostru socialist^ a 
Comitetului Central, a tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu pentru ridicarea 
neîncetată a bunăstării poporului —. . > 
țelul suprem al întregii poliUd •a’’,’î 
partidului

în continuare, n fost evidențiată 
însemnătatea deosebită, principială . 
și practică, a problemelor privind ' 
pregătirea forței de muncă — ca unul 
din factorii decisivi pentru fructlfl- ‘ 
carea potențialului material nl pa
triei noastre, pentru dezvoltarea in 
ritm accelerat a economiei națio
nale, pe baza însușiri! și aplicării 
celor mal înaintate cuceriri ale revb- > 
Iuțlel lehnlco-șUlnțifice. în această . 
privință, un rol de excepțională Im
portanță revine școlii — chemată să 
realizeze o legătură cit mal strinsă , 
cu practica, cu cerințele producției, 
să asigure pregătirea unul, tineret 
capabil să se integreze nelntlrzlat 
In activități realmente utile societă
ții — progresului economlco-cullu- 
ral al patriei.

Vorbitorul a subliniat, In conti
nuare, caracterul fertil, de lucru, al 
dezbaterilor din cadrul secțiunii — 
dezbateri care s-au soldat cu un 
număr apreciabil de observații, pro
puneri șl sugestii valoroase, încor- 

. ported Inițiativa, competența șl ex
periența participanțllor, precum șl a 
colectivelor de muncă repzczcniate do 
aceștia. Propunerile șl sugestiile ju
dicioase făcute de delegați In ca- 
drul lucrărilor secțiunii, a arătat ■ ■ 
vorbitorul, vor constitui obiectul 
unei temeinice analize șl vor fi adu
se Ia cunoștința comisiilor Confe
rinței Naționale pentru a fi luate in 
considerare la definitivarea proiec- . 
telor de ’ rezoluții, precum șl minis
terelor șl altor foruri centrale.

Nivelul dezbaterilor, multitudinea * 
Ideilor și sugestiilor, întreaga atmos
feră a lucrărilor secțiunii au reflec
tat angajamentul ferm do a munci 
cu toată energia pentru a da ylâță

șl economiștilor In Întreprinderile din 
provincie ; Focultaten do textile din 
lași ar trebui să recruteze studențl 
din Întreaga țară.

După ce a prezentat In cadrul sec
țiunii unele probleme alo pregătirii 
șt perfecționării fondului de cadre -- ----- ;-----------------
pentru Hunedoara, Județ cu o in- J“ care lucrează, s-n ocupat de pro- 
dufîtrle specifică, experiență bună in 
acest sens, tovarășul Aurel Bulgă
rea, secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., a făcut citeva 
propuneri, pledlnd, In esență, pen
tru iMtltuțlonnltznrea do forme me
nite să contribuie la stabilitatea ca
drelor. Decretul 158 din 1070 stabi
lește să seB elabareze reglementări în 
sensul ca unității o economice să tri
mită tineri la facultăți, pe bază de 
burse, In raport eu nevoile proprii, 
după cum a-a mal procedat cu ani 
In urmă. Aș propune să se urgenteze 
aplicarea provederilor acestui decret, 
a spus vorbitorul

După ce s-a referit Ia mal rațio
na" ' plenara folosire a forțelor de 
m prin extinderea lucrului în 

secretarul Comilelulul 
de part’d de la uzinele textile .,30 
Decembrie" din Arad, Andronle 
Tarns», s-a oprit asupra cltorva 
probleme specifice Întreprinderilor 
textile privind atlt pregătirea de ca
dre prin școlile profesionale șl uceni
cia la locul de muncă, cit șl folosi
rea și retribuirea ajutorilor de maiș
tri, pregătirea pe plan local a unor 
sublnglneri în textile.

Tot in virtutea aceluiași specific 
determinat de prezența unul maro 
număr de femei In această industrie, 
vorbitorul a propus reluarea experi
mentării metodologiei calculelor șl 
raportării numărului mediu de sn- 
larlațl introdusă in întreprinderile 
Ministerului Industriei Ușoare.

Directorul Institutului de cerce
tări pomWte — Pitești, tov. Con
stantin lonlță, delegat din partea ju
dețului Argeș, a făcut citeva propu
neri In legătură cu activitatea do 
cercetare științifică în poml-vltlcul- 
tură, eu specificitatea muncii spe
cialistului din agricultură. în agri
cultură, fluctuația aduce mari pre
judicii — a arătat în altă ordine do 
idei vorbitorul, propunînd să se gă
sească posibilitatea pentru construi
rea da locuințe corespunzătoare des
tinate cadrelor Inginerești pe Ungă 
flecare cooperativă agricolă de pro
ducție. Se vor crea astfel condiții 
pentru stabilizarea cadrelor și se vor 
Înlătura deosebirile ce apar din punc
tul de vedere al condițiilor do viață 
Intre aBlarlațlI din oraș .șl chiar din • 
reMuPfoșțltutolor agricole, •I,AaS.4snui - 

cooperative. >ț în^ 
chelere,,! vorbitorul s-a ocupaț i do țu- s 
nete aspecte privind activitatea teh
nicianului agricoL

RcprezenUnd colectivul dc munci
tori de la întreprinderea „Garofița“- 
Tlmlșoarn, tovarășa Marfa Flnilnea- 
nu, s-a referit la unele probleme p: i- 
vlr.d Îmbunătățirea condițiilor do 
viață pentru ucenici șl tinerii mun
citori.

Tovarășul Nlcolae Vereș, prim-se
cretar al Comitetului Județean al 
P.C.R. Mureș, a exprimat părerea că 
actualul stagiu de pregătire a uceni
cului de 2 ani este prea mare, mal 
alea pentru absolvenții școli! de 10 
ani. După părerea noastră — a spus 
el —■ stagiul poate fi de cel mult 1 
an, mal ales că dispunem de o bază 
materialii corespunzătoare șl de ca
dre competente care sa preocupă do 
pregătirea ucenicilor, urmlnd ca 
promovarea In categorii superioare 
de încadrare să se facă în urma unor 
cursuri do perfecționare la locul de 
muncă. In cadrul sistemului națio
nal do perfecționare a cadrelor. Cu 
privire la condițiile de viață ale uce
nicilor, propun ca Ministerul Indus
triei Ușoare să aloce mijloacele ne
cesare pentru construirea unor că
mine șl cantine destinate acestora .; 
In general trebulo să existe mol mul
tă grijă pentru cuprinderea ucenici
lor în cămine, cantine. So Impune, 
de asemenea, ca Ministerul Industriei 
Ușoare să studieze toate pMlblliiă- 
țite existente pentru construirea de 
noi cămine șl ereșe In întreprinde
rile In care lucrează un număr marc 
do femei, Incit tinerele mame 
să-șl poată păstra continuitatea in 
profesiei.

După co a făcut o trecere în re
vistă a preocupărilor pe plan mon
dial avlnd ca obiect perfecționarea 
continuă a invățămlntului, punerea 
de acord a școli! cu cerințele mereu 
In schimbare ale societății, ale evo
luției tehnicii șl științei, prof. naiv. 
Ștefan Pasca, rectorul Universității 
„Babeș-B.olyal°' din Cluj, n exprimat 

. opinia că școala obligatorie de 12 ani, 
care se va generaliza in țara noastră, 
trebuie să albă o funcție foario Im
portantă In apropierea categoriilor 
sociale. Vorbitorul a arătat In conti
nuare că profilul unor ateliere șco
lare este stabilit Încă la InUmplare, 
nu concordă cu un anumit profil ol 
Industriei județului, orașului respec
tiv, se abiEcază de ideea rentabili
zării atelierelor școlare In dauna în
vățării unei meserii. Or, atelierele 
trebuie să fie mijloace de verificare a 
aptitudinilor elevului, g,ă-l deschidă 
perspectiva formării Iul într-o me
serie pentru viitor. Se pune dec! pro
blema perfecționării profllelor ate- 

arașiu «icmae Merelor, dar șl a dotării lor, cu tot
la Institutul ce P^ote « nîai apropiat de tehnica
- - - modernă întreprinderile să fie ceva

mai darnice cu școlile, Iar ministerele 
să sprijine această acțiune, poate m 
vor găsi foraio tn care să ec reali
zeze legal transferul de materiale, 
măsură care inUrzlc să fie luată.

Vorbitorul a subliniat totodată că 
școlile trebuie așezate pe lingă în
treprinderi. pentru că școala cu ate
lierul, cu căminul, nu pot să preia 
în totalitate . funcțiile ihstractlv-edu- 
catlve ale tineretului Reixutlnd ti
neri din jurul tntteprtnderilor, din 
localitățile apropiate, famtlln poale programului elaborat do Conferința 
concura alături do instituția școlară, Națională,

ințlfică uzinală, relativitatea 
Iul este mal evidenta ca oriui

?

r,t^'
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Șl SATELOR, LA
rezolvate, sublinia în cuvlntul său 
tovarășul loan Klrâly, secretarul Co
mitetului comunal de partid șl pri
mar al comune! Uzarea, județul 
Harghita. în. vatra șâteta" există 
terenuri proprietate personală car? 
îngreunează parcelarea șl> lotizarea. 
Pantru rezolvarea acestei probleme 
propun ca prevederile Legi! nr. 19/ 
1KS sfl sa aplice și In mediul .rural, 
în continuare, ci n remarcat că nu
meroși ' cetățeni doresc să-șl ‘ con
struiască case cu etaj, dar p,rolectclc 
continuă să fie costisitoare. Vorblîo-

t < \ '.t. 'T ■ V,j

La lucrările Secțiuni! pentru dezba
terea proiectului. Directivelor Confe
rințe! Naționale a P.C.TL cu privire 
ta sistematizarea terltoriuiul, a ora
șelor șl satelor, ta dezvoltarea lor 
economlco-soclală ai: participat 2fl5 
de delegați șl invitați. Au lua* cuvirt- 
tul 39 de partldpanfi. .

Dezbaterile au fost prezidate de 
tovarășul Petre Blăjovicl, .membru 
supieant al Comitetalul Executiv ol 
CC. aî PiCJ-L- președintele -Comita
tului de Stai pentru Economia și Ad-. 
srninlslrațla Locală.

. Vorbitorii. al-au exprimat’ • deplina' 
aprobară față de obiectivele șl mă
surile preconizate în .raportul pro- 
zontat Conferinței Naționale de se
cretarul. general, al partidului, tova
rășul’ NIcosa’e Ceaușescu. El au. sub
liniat,-in mod unanim, că realizarea 
oblecllvelor din; pirectlve.trebuie > 

sten . In centrul preocupărilor 
organolpr șl organizațiilor de par
tid, ale ministerelor și celorlalte 
organe centrale '
t’îîi, In centrul preocuj 
sllliion populp-e,^ 
proiectare, Uniunii arhltecților pen
tru desfășurarea acțiunii de slrte- 
matizare teritorială și a localită
ților. , Totodată, a, fost r.iblinlală 
justețea criticilor cu privire la 
deficiențele manifestate in îirt.i'.l- 
tatoa’ de'fitatematlza-e,in folosirea 
terenurilor, .in corelarea dezvoltării

' localităților eu cea â , zonelor în 
care se nf ă. in aplicarea prevederi- ‘ 
lor proiectelor de alștematizare și a 
legislației din'acest domeniu. '

Delegații șl Invitații la lucrările 
secțiunii au evidențiat' că Întreaga 
activitate de. ■Matematizare, dexfășu- 
rindu-se. 'In strlnsă' corelare cu pro
gresul economic7 șl social de ansam
blu ai țării, cu vastul program de in
vestiții din actualul. rinei nul și cu 
prevederile de perspectivă, trebuie ®ă 
contribuie Ia ‘ dezvoltarea armonioasă 
a teritoriului țării, a județelor, ora-1 
șeîor șl comunelor, ia - asigurarea

'. 19/

..... ..;nu?-'
merașl cetățeni, doresc să-șl con- 
g-triiîascȘ ca.se cu etaj, dnr proiectele 

raL ®-â referii, âe asemenea, la lifter 
Io probleme, privind valorificarea ce
lor peste 2 C<G<0 de Izvoare de ape mi
nerale din județ.

Ion Cioară, secretar al Comitatu
lui Județean Vraneea al P.C.R.. a 
subliniat necesitatea ca In sistemati
zarea teritoriului sS sa fină 'mâl mult 
Beania de specificul local, să se aibă 
mai mult în vedere legăturile șl 
fluențeie reciproce dintre locaK- 

■ lăți și zonei Prevederile din proiec
tul de Directive cu privire ta adlnci- 
rea cooperării economice și sociale 
dintre. localitățile aceleia?! zono sau 
zone apropiate vor elimina în vlitos 
distanțele mari dintre producător șl 
consumator, vor asigura o folosire 
mal bimă a forței dc muncă. Vorbi
torul a arătat, In continuare, că este 
necesar cn in componența colective
lor de elaborare a studiilor de «!sta- 
matlznro să fie atrași șl specialiști 
din alte domenii de activitate — so- 
cțplogl,' economiști, urbaniști, Ingi
neri de diferite specialități etc.

Sistematizarea teritoriului, a ora
șelor șl 'ratelor este ; un proces eu 
adine! Implicații în viața economică șl 
soctal-culturala.. Tocmai de aceea — 
a spus Garotița Pivei, prlm-vlceprc- 
șe-.llnte a! Comlle'.uiu! executiv a! 
Consiliului popular municipal Cluj. 
— acest proces trebuie dirijat unitar. 
Punerea’ de acord a diferitelor dis
poziții legale existente — legi, de- 

_________ „ __ „„„__ _ crete, Il.C.M.-utl, ' Lnsirucțlunl. dc a- 
utror condiții corespunzătoaro de pl'.care a acestora -- va conduce 1a

muncă șl viață'pentru toți cbtăfimil. Imbimălățifisa folosirii șl ndmlnlst-'S-
în acest păi bnzn .cercatărit
multilaterale a wâurselo- 'maîerfaTo 

‘'ot'.'a:-o,rt>no'n!... ..„j,™.-.
Ie :Ș1 locailtațflbr, 'ristematiaîrea tre- '

t și. obș-
___  con- , 
Iilor, . dta

i,

1

Iul
remarcat

Existența unor terenuri prop: 
personală in vatra KatululĂmuIt 
ire ele. virane, lăsata In pflritel 
care nu pot fi atribuita de cău . __
sllilie populare: celor ce doresc să-și 
construiască locuințe, șl nici nu pot 
fi folosite pentru comtrucfii sortase ’ 
de larg Intarea, cetățenesc. Impune o 
soluționare legală corespunzătoare.

I:>g. Slellon Popescu, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular al județului j Hunedoara, 
a evoca*, primele reziiltate ale acti
vității de sistematizare, care au dus 
ta o dezvoltare mal armonioasă a lo
calităților urbane șl rurale din Județ, 
reailzinda-re plnă ta această dată un 
grad do urbanizare de GS la suță. în 
rezolvarea unor importante probleme 
ale dezvoltării locnilt&fitor se ce- 
insă măsuri oiio-glce împotriva po
luării. Considerăm; necesar cn Mi
nisterul Industriei Metalurgice șl Mi
nisterul Minelor, Petroiliilui șl Geo
logie! să stabilească ’ cele mal efi
ciente măsuri Li această direcție.

Aduclnd prin cuvlntul său adeziu
nea întregului corp al arhlteefilor 
din România fața de proiectul do 
Directive supus dezbateri! secțiunii, 
prof. arh. Cezar Lăzărcscn, președin
tele Uniunii nrhitectllor, rectorul ___ ____ _ ______ _ ______ _
Institutului ,dc arhitectură „Ion Min- vederilor din schițele de sislemati-
cu“, b subliniat deosebita IțiscmnAta-. zaro, mal ales in mediul rural; apli
te ti principiilor și măsurilor provă- carea indlcafilior privind amptararoa
zute In acest document. Vorbitorul a cartierelor de locuințe și a unor-o-
inslstat asupra necesității elaborării biectivo soclal-culturale in apropie-

>r!elate 
.te dln- 
ire. dar 

către «in

eu schițe de statemnUzare Întocmite ; 
numeroase studii teritoriale șl deta
lii de sistematizare întregesc efortul 
de proiectare depus. în domeniul 
cohsirucțUidi' nl căror beneficiar eslo 
statul se urmăresc, in mare măsură, 
principiile sistematizării ; in sectorul 
construcțiilor particulare acestea slrftj 
Insă frecvent încălcate. Vorbitorul a 
arătat că astfel de situații provin, In 
primul -lud. din lipsa unei legislații 
privind aplicarea stadiilor da siste
matizare. Mă declar intru totul de a- 
cord cu proiectul de Directive șl cer 
totodată cn toate ’ normativele ce 
contravin Iul să fie puse de acord» 
Mă refer ta unele cum de
exemplu, cele ale Inspecției vetari- ■' 
nare de stat care prevăd sil se' păs
treze minimum 5(10 de metri de la 
ultima casă plid la complexele zoo
tehnice.

După ce s-a referit In stadiul ac- 
taal și Ia preocupările imediate in 
domeniul sistematizării In județul 
Mehedinți, fon Albulcț, prim-vice- 
pre,ședințe al comitetului executiv alâ____  ___ ____ ...____  _____
consiliului popular județean, a ri- t-[e locala țl a uneia de gospodărie 
dioat unele probleme care ar. trebui 
să fie soluționate la nivelul organe
lor centrale, cum ar fi asigurarea 
Boslbllităților pentru realizarea pre-

ră șl viață pentru toți cctățșhil. Îmbunătățirea folosirii șl ndmlnlstră-
icbst sens, t» baza cercoîăril rll fondului funciar, arigurlndu-se

L -.—.....I-. '.... copdiț!! pcntrii creșterea densității
?i ca urmare-a gradului dc dezvoltare 
—2-î-C—„„„dcâ a -'zonelor''teri torta-' 
Ie -și localităților, 'ristematiaîrea tre- 1 
bule’’ă facă propuiferb pentru repar
tiza,rea., rafionâîă, ajpnonloasă m. for-

aceasta cnje. ta. : 
■arta’ al; tuturor 
girWlpEiă- măterfjillMKi 
egalități tn drepturi' a tul 
țcnfior țării.... - - ,' ! 1 .

„Dezbaterile ou remarcat drept cle
menta ho Săritoare în orientarea și fi
nalizarea âcfiun’ÎQr dc sistematizare 
asigurarea unei înalte-^ficiențo‘so- 
clal-eeonomîce, grija pentru folosirea 
judicioasă a terenurilor cuprinse In 
perimetrele oralelor șl vetrelor sate
lor, apbrirfea densității construefiitor 
și ‘ locultcțrilor, cooperarea multiplă în 
execuție șl exploatare,

^orbitorii s-an Teferii' ta aplicarea 
unor soluții clt.'mal raftonale pentru 
îmbunătățirea dreulățleh pentru mo
dernizarea bazei, materiale a trans
portului în coniun. A fost subliniată 
importanta ridicări! economice șl so
ciale a tuturor ‘localităților ■ rurale 
«îra' au perspective de dezvoltam 
spre a doven!' adevărate orașe agri- 
cate, ca și aceea a acțlunli’do- dezvol
tară .treptată a 'celor 3QO—33O „de loca- 
liiațî rurale cu perspective de: a de
veni eenlre urlianc, care. tă artffu< e 
jintgrad superior de civilizație pen
tru locuitorii din Întreaga zonă șl să '■

populației lh vatra satului. în viitor 
ește'* necesar să se acorde mal țnuită 
atenție păstrării șl conservării 
apmcntelor istorice, renunțlndu-se Ia 
practica actuală a Încredințării aces
tor opere- mal multor OȚganlsmeî^eBea- 
c.s; a re, ca ■. ef ea d isper sarea - ră 3;iun- 

plineiu ‘Comuno .‘-.a-lchio!,- Județul.-, jftficfci,;' 
jjgtgl al cărei primar xlnt, arăta tovarășul

Dumitra Mo'Lse, are ctacl sate cu o 
populație o’e 13 000 locuitori șl o snt- .... jgj Jl-

A > 
____  .a Confe
rința pe țară a secretarilor com’.te- 
î’_________ ’ '_____.....  '
dinților consiliilor

Îl'.âțî rurale cu perspective de’a do

nai grad 'superior de civilizație pen- 

cȘrâțilule, un ’ model" do, drgonlsne 
pen ifu’ comunele țl' satele învecinate. 
S-a scoȘ/Șe asemenea, ,ln evidență 
necesitatea ca la elaborarea ®! definl- 
tlvarei proiectelor de.' sistematizare 
să fio atrase .masele largi de cetă
țeni, să fie utilizata experiența ?! Inl- 
țlăilvn tor. aslgurlridu-șe totodată 
participarea lor 'activă Sa îndeplinirea 
prevederilor' adoptate.

în cuvlntul său, VasIIe Daju, prim- 
vlcepreședlntc' al Comitetului axe- 
e;::!v. ai Consiliului popular al jude
țului Timiș, a înfățișat stadiul acțiu
nii de sistematizare In'Județ, remar- 
dnd, printre altele.. caracterul fruc
tuos al dezbaterilor prilejuite' de ana
liza soluțiilor proptise ; el a men- 
țlonat, cn «emnlficntlv pentru carac
terul den-ocra'.Ic al noastei acțiuni, 
câ expoziția publică a „Schiței de 
sistematizare a municipiului Timi
șoara"1 a-fost vizitată de peste 23 OCO 
de cetățeni. cu care ocazie s-au fă
cut circa 3 (MO dc propuneri, sugestii 
.șl observații.' Cu toate realizările ob
ținute — a spus vorbitorul — tre
buie să recunoaștem în mod auto
critic că îl ia no! in Județ s-a con
statat uneori lipsă de fermitate In 
aplicarea hoiăririlor partidului șl a 
legilor privind apărarea fondului 
funciar. In încheiere, el a subliniat 
importanța masurilor ce trebuie Iunie 
împotriva poluării mediului,’ particu
laritățile pe care aceste problemele 
Îmbracă ta Județul Timiș, .pentru 
protecția pămlntulul, apelor, aerului.

Alexandru Popescu, ' președintele 
Comitetului executiv ol Consiliului 
popular al municipiului Flt^ti, a re
liefat Justețea prevederilor dta pro
iectul de Directive cu privire ta ta- 
tSrlroa unităților teritoriale do bază 
— orașul ți comuna -- creșterea atri
buțiilor și competențelor organelor 
locale. In acest «ens, vorbitorul a 
criticat manifestările de tutelă mă
runta, care tocesc răspunderea, iro
sesc . forțale și șterg personalitatea 
organelor locale, Înăbușind Inițiativa. 
Este absolut necesar ca, o dată cu 
atribuțiile sporite, organele ideale șfi 
primească șl plrghlile necesare de 
acțiune, Care se află acum, ta cea 
mal mare parte, la județ.

Dezvoltarea economtco-®octală și 
aîâtematlzarea' localităților ridică un 
jir de probleme complexe ce trebuie

i'
Î

,1

pratnță do S8GOO ha, dta ■ 
14 (MIO ha este teren arabil, 
trecut puțin timp de In

teilor comunaie de pnriid șl a preșe
dinților consiliilor populare comu
nale, dar 'suficient pentru a aprecia 
că aceasta a dat un puternic Impute 
întregii activități de valorificare su
perioară a rezervelor existente, mo
bilizării cetățenilor ta acțiunile edi- 
11‘nr-gosptHlăreștî. în comuna noas
tră.' la cele 14 secții și ateliere țin 
prestări do servirii pentru popu
lație, care cuprindeau d-ca IM mese
riași, s-nu adăugat încă 4 secții noi, 
s-nu lărgit capacitățile lor de pro
ducție, ceea ce a permis cn In aceste 
subunități să lucreze în prezent 
peste 2£M de meseriași'. Ad se exe- 
cuiă lucrări do construcții, de fim- 
ptorlo, se produc'var, confecții, mo
bilă, se asigură nproai»e toată gama 
de servldi necesare, populației din 
comună -No propunem‘cn, in viitor, 
să dezvoltam această activitate. Cu 
toate rezultatele bune obținute, tiu 
am reușit să folosim întreaga forță 
do muncă de care dispune comuna 
noastră De aceea, esțe necesar . ca 
pa raza comunei sfl ia ființă noi ra
muri industriale ds producție și de 
prestări ile servicii. în preocupările 
noastre stă și aplicarea Legii cu pri
vire ia apărarea, conservarea și folo
sirea terenurilor agricole. în această 
direcție s-au întreprins acțiuni do 
desecare șl defrișări, s-au desfiin
țat drumuri Inutile, ceea ce s-a ma
terializat In rwtaren in drcultul a- 
gricol a suprafețe! r de 02 hectare 
teren. Au fost amenajate șl s-au 
plantat cu viță do vie 239 hectare 
teren improprii culturii cerealelor, 
de unde se obțin, an de an, pro
ducții de 8 (JOO—10 OOO kg struguri ta 
hectar. Cu toate acestea consta
tăm că se face Incâ risipă de teren 
de cțtro C.A.P. prin amplasarea ne- 
judicioMă a unor construcții pe 
terenul orabiL Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentaro și Ape
lor ar trebui să delimiteze, in raport 
cu categoria coopera five'., ■ terenul 
ocupat de construcții.

Luciii Dâbrescu, vicepreședinte ol 
Comitet,ului executiv al ComUIuIuI 
popula- județean Brăila, s-a referit 
la o .serie de' aspecte alo. Kistemafiză- 
rll In Județ subliniind eforturile de
puse pentru lilJlIrârea rațională -a 
terenului'În'•nule ansambluri do lo
cuit' — in cartierul „Hipodrom11 din 
Brăila, do pildă, fi-a asigurat o creș
tere a densității la' hectar cu 28 lu 
r?.:M. Iar In proiectele elaborate' în 
acest an'se prevăd'locuințe în blocuri 
Înalte, în caro se va realiza o densi
tate de 7&0—809 locuitori la ha. Dele
gata a cerul ca, pentru a ®e asigura 
o dezvoltare armonioasă a tuturor 
localităților țării, C.S.P., ministe
rele, C.S.E.A.L. să repartizeze fondu
rile destinata obiectivelor s»ctal-cul- 
turale finind seama de dotările exis
tente in fiecare Judot de numărul 
da locuitori și de nivelul forțelor de 
producție.

Gheorghe Pană, secretar al comi
tetului comunal do partid șl primar 
nl comune! Hrănești, Județul Ilfov, a 
semnalat unele greutăți determinate 
de faptul că In Sectorul construc
țiilor particulare nu se respectă În
totdeauna prevederile dsteinaflzăriLtor.d’eaup-a prevederile

Demeter Petru, primarul orașului în cuvlntul său, pro*, arh. Nicolae 
Salonta — Bihor, după ce s-a referit Bâdescu, vicepreședinte al Comlletu- 
la problemele dezvoltării economice iu! de stat pentni Economia șl Ad- 
șl sistematizării orașului, a spus : . i «„ ..Am fos; împuternicit do conferința mlnls;rnțln LocaJl, s-a referit la o
județeană de partid Bihor să ridic wie vnsiă de probleme, relevlnd
---- —u.—i.-. ■_ „.—... ■—« printre altele, necesitatea unei co

relări mal sistematice Intre activită
țile de sistematizare șl de planifica
re, Intre aceste activități șl proble
mele protejării mediului uman ul 
natural, alo combaterii poluării ae
rului, apel și solului, — ca șl nece- 
sltatea abordării multUateralo a pro
blemelor privind poJtica locuințe
lor rețelele de dotări soclal-culiu- 
ra’e. gospțxîărla comunală, zonele 
industriale șl altele, in siringă legă
tură cu sistematizarea. Recisnosclnd 
justețea crti'cQor aduse In core
larea nerafională a terenurilor 
urbane și extinderea localităților 
prin scoaterea dta dreultial agricol 
a unor însemnata suprafețe, vorbi
torul a sugerai, de asemenea,' să 
se studieze cu cea mal mare atenție 
oportunitatea șl eficiența socială și 
economică a fiecărui centru pro
pus să. devină in viitor un 
nucleu potarlzator do tip ur
ban.' El a propus sâ se rezer
ve prin proiectele de sistematizare 
terenuri pentru dotări a căror nece
sitato ar apărea in viitor și de a se 
constitui un sistem informațional, o 
„Bancă de dale^, privind situația la 
zl a teritoriului național.

în vederea cccalerăril ritmului sis
tematizării lOCTililSfilor urbane șl ru
rale, desfășurării dirijate șl eompfi- 
lente a aceste! acțiuni, tovarășii VI- 
chcnte Caraba, vicepreședinte al Co
mitetului executiv nl Gonslllultii 
popular judetenn Buzău. Ștefan Ru- 
benec. vicepreședinte al Comltolultrl 
executiv al Conțlîlulul jiopțilnr jude
țean Galați, ți Gheorghe. Cuclureanu, 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Rădăuți, au propus creșterea 
competențelor organelor locale, inlă- 
turarea tuturor barloretor ce mal. tiV(. llu 1UUIU. iu), tvl 
există In calea exercitării atribuțiilor cuvlntul au făcut propuneri, 
stabilita prin legea, rfțș organizare și , 
funefionjore a acestora.

■Miron; Olieanu. eecretar al 
C.îN;tl.E’.S.,«.«n arătat că este' necesar 
ca in schițele d«.t sisternatlrâre hfi-și 
găsească toc . dezvoltarea bazei ma
teriale sportive la orașe și sate, ■ 
zonelor do recreare.'

Primarul orașului Slgbetui Marma- 
țiol, ’ Nicolae Roman, a vorbit- des
pre problemele pe ca-e Ic ridică re- „„ ............ ..........
glementarilc legale privitoare ta utl- treaptă. Do asemenea, se vor puica 
lizarea terenurilor agricole dta perl- -—>- ——«-n-
metxul coaxtrulbll al orașelor șl din 
vatra antelor — proprietate personală 
sau cooperatistă — necesare con
strucțiilor prevăzute tn schițele și de
taliile de sistematizare. Legislația in 
vigoare, a spus el, nu permite con
sulilor populare să repartizeze aceste 
terenuri Jn vederea asigurării de am
plasamente pantru construcția de so
cul nțe proprietate pensonală. Vorhi- 
torul a propus ca In noile prevederi 
să t;e asigure cpnrillLtor populare po
sibilități de rezolvare a acestei pro
bleme. Probleme asemănătoare au 
fast uduuse in discuție și de Ivan 
Năstase, primarul comunei Ucștl, ju
dețul Galați.

Ion Mărițescu, șylccprcteiltate nl 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Dîmbovița, Zoltan 
Dninck, secretar nl Comitetului ju
dețean Covnsnn al P.C.R., și Teodor 
Rudnl, vicepreședinte ol'Comitetului 
executiv al Consiliului popular jude
țean Vaslui, ou subliniat necesitatea 
simplificării modalităților de obține
re a avizelor necesare construcțiilor 
și a documentațiilor tip, In special 
pentru locuințele proprietate perso
nală din mediul rural șl pentru unele 
dolfiri soctal-cullurale.

Tov. Ioan lenciu, prim-vlcepre- 
țedinie el Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Șatu 
Mare, a arătat că în ultimii ani au 
fost obținute unele rezultate pozitive 
In activitatea de sistematizare a lo
calităților Județului. în prezent î.’nt 
elaborate schițele pentru toata ora
șele șl pentru 40 de comune, din cete 
53 existente, incit există condițiile ca 
acțiunea să fie Încheiată In anul vii
tor. în legătură cu sistematizarea o- 
rașelor vechi, cum este Satu Mare, cu 
o existență atestată prin documente 
de o mie de ani, in care dezvoltarea 
urbanistică a fost influențată de con- 
dlțlUc de fundare improprii, trebuie 
avut In ședere că există o densitate 
scăzută șl un perimetru coiwtrutb!! 
mare. Pentru a mări densitatea In 
condlfille restrlngerll perimetrului, Sn 
conformitate cu proiectul de Directive 
șl corelat cu problema realizării li
nul ansamblu de locuințe noi, cu 
rtrăzl și bulevarde compacte,' sin, ne
cesare dezafecturrn unor clădiri 
vechi șl trecerea in proprietatea sta
tului a unor suprafețe de teren. Do 
aceea, propun acordarea unor compi?- 
tențe sporite consiliilor populare ju
dețene In stabilirea zonelor ce urmea
ză a fi eliberate pentru construcțiile 
noi. De asemenea, consider că esle 
necesar să se dea mai mulifi compe
tență consiliilor populare . Județene 
pentru a hotărî asupra teritoriului ju
dețului. Este o anomalie, de exemplu, 
ca pentru scoaterea din circuitul a- 
gricol a unei suprafețe de clțlva me
tri pâtroți necesari chĂrtrificărll să 
fie necesară aprobarea organelor cen
trale. Aceasta duce Ia tărăgănarea re- / 
zolvârll unor probleme, la pierdere f_ 
de timp șl începerea cu Intlrzlere a . .
investițiilor aprobate. Considerăm se- nivelului de trai al poporului.

unele probleme In ce privește lucră
rile de hidroameliorații. Consiliul Na
țional nl Apelor a elaborat două pro
iecte do lucrări pentru amenajarea 
Crlșulul Repede; prevederile celor 
două proiecte trebuie să fie insă co
roiata cu alte lucrări, de amenajare 
hidroenergetică. Do aceea, propun ca 
activi teica dc sistema Uzare să fie 
string legată de activitatea de plani
ficare economică.

în cuvlntul său, Constantin Pîrvui- 
că, primarul orașului Filiașl-Dolji > s-a 
referit, Îndeosebi, ta unele problema 
cu care sini' confruntate localității» 
recent promovate In riadul orașelor. 
Vorbitorul a subliniat necesitatea în
ființării In orașul pe care 11 repre
zintă a unei întreprinderi de Indus- 

comunală, ceea co legislația aciuata 
nu permite Intr-un oraș do mărimea 
Filiații iui; el s-a referit 1a problema 
reconsiderării structuri! administra
tive a orașului Fillași, prin trecerea 
In : suborttearea acestuia a comunei 
Ttațflrcnl, do caro este legat prlntr-un . 
proces continuu dc contopire, deter-

*

® Obiectivul Directivelor: dezvoltarea armo
nioasă a teritoriului național, infferirea tuturor 
județelor, orașelor și comunelor

o Eficiența socială—factor hotăritor în orfan
„tarea și;^n^^^vită^|$>..si.$tein.aMzere

0 O vastă acțiune care presupune antrenarea 
“J- ț \ I - /'* r’ Sa1 V ““r’l* r ; 11 n ♦, .’,y .'VS ' , * F kv"/'?'“MJ ’ ‘ ‘ .'•V'--
activă a maselor krai die Cetățeni

șl respectării detaliilor do'sistemati
zare pentru zonele Industriale și cen
trele orașelor, n subliniat marea im
portanță a legii de slî-.ematlrare; al 
a sugerat ca in documentul supus 
dezbaterii să f.c mai nuanțat <-n- 
prinsă p-ob'.emn limitării demolări
lor, ținind «seama .de "efectele 'nerto- 
rtte pe care le-a avut aplicarea, une-r 
ort mult prea'", rliț'dă, a ncov.el in
dicații. în încheiere, el a propus ca 
IJeea pregătirii: cadrelor In domeniul

'.u’.lzâr!! să fie mal po Larg, mai 
concret expusă in Directive șl a ar
gumentat neceritn'aa. hifllnțării unei 
facultăți sau a unei secții de urba
nism In sislemid lnvățămlntulub .su
perior de sțxîciaiJtate.

Pe bună dreptate s-a spus nld, — 
arăta tov. Dumitru Tudose, președin
tele cooperativei agricole ȘtoldteețU, 
județul Olt —, că -n sistematizarea 
satelor trebuie isâ se urmărească co
ordonarea Investițiilor pentru econo
misirea mijloacelor și pentru a nu 
se repeta unele [greșeli făcuta la ora
șe unii construtau, tar din urmă 
alții veneau cu. săpăturile. Vorbito
rul a propus ca pentru păstrarea ți 
conservarea fondului funciar, consi
liul popular comunal să fie singurul 
resțXHisabir de gospodărirea pămln- 
tuIuL Organele locale de partid și ds 
stat vor trebui ‘să albă în vedere ea, 
prin ridicarea de construcții sătești 
pe mai multe niveluri, să nu-1 Pari - 
fonnâni pe țăran din producător In 
consumator; țăranul va trebui să-șl 
producă, în continuare, In grădină, 
legumele de teafe are nevoie, tar ce-i 
prisosește săi valorifice la piață.

General-colonel Marin Nicoleseu,
adjunct al mlalrtrului forțelor anr.a- 
'.e. a subliniat importanța deosebită 
a probiemeîor. pe care Ic ridică pro
iectul de Directive ’“i privire la șlș- 
tematiurea tefitoriiiiid, a orașelor și 
satelor, la dezvoltarea lor economică 
Șl socială. Proiectul de Directive a- 
cordâ o atare " atenție problemelor 
circulației rutiere; ca membru al Co
misiei perma-jăhle pentru transpor
turi și spații vefri a Consiliului popu
lar aî municipiului Bucurețti pro
pun să se studieze decalarea oraru
lui zilnic al întreprinderilor situate 
Iu aceeași zonă a orașului, ni căror 
salarlațl fotoresc aceieașl mijloace da înființate, 
transport. Propuneri Interesante, prh 
vlnd dezvoltarea și modernizarea 
transportului in comun In Capitală 
a făcut, in cuvlntul ®&u, șl tovarășul 
Ion Turcn, pensionar. El a Insistat asu
pra necesității ca această problemă 
să se afle peimanent in atenția Con
siliului popular municipal București.

în cuvlntul său tov. Rado Colo- 
mari, arhitect, director al Î.P.J. Mu
reș, a arătat ’ efi ritmul și volumul 
construcțiilor din orașele șl satele 
județului, în duda Inundațiilor do 
acum doi aril, slid mari. Cele două 
municipii, pâini orașe din Județ, pre
cum și 79 din totalul de 91 comune

rea marilor uzine, ca și a celor pri
vind sporirea densității In orașe, In 
condițiile fertrlngerll excesive a de
molărilor; punerea de acord a rtruc- 
turll pe tipuri șl grad de confort a 
apartamentelor construite cu dina
mica prevăzuta a indicatorilor demo
grafici. în încheiere, vorbitorul a pro
pus constituirea unei comisii centrale 
pentru problemele proiecției mediu
lui arnblunî, rare ră elaboreze un 
program complex de măsuri pe ter
men lung in acest domeniu.

Șl orașul Sinaia n cunoscut In ul
timii ani transformări rernarcablte 
fu dezvoltarea industriei, turismului, 
ca țl ln alte domenii de activitate — 
a sublin'at In cuvlntul său Constantin 
Neagu — secretar al Comitetului o- 
rășenesc P.C.I1. Sinaia. Consider 
necesare — a spus el — urgentarea 
dazvoltaril zonei turl.-i'cv In masivul 
B’jcegi, stabilirea unul sistem unic 
pent™ lucrările edUltar-gospodă- 
rețâ șl a unor terenuri sportive 
pantru ce! c« vin la odihnă.

Dezvoltarea armonioasă a tuturor 
zonelor si loeailUlțlIor, sistematizarea 
teritoriului, a orașcior șl satelor pre
supune 'cunoașterea științifică’ n coii- 
dlțlilor necesare dezvoltării forțelor 
de producție — arăta In cuvinlul său 
eoni unlv. Vera lonllchescu. To‘- 
odațâ; determinarea profilului predo
minant al fiecărei zone a țării pre
supune cunoașterea perspectivelor do 
valorificare n resurselor locale. în 
continuare, vorbitoarea s-a referit la 
relația dintre transporturi și ampla
sarea teritorială a forțelor de pro
ducție, la preocuparea care trebuie sta 
oxțsle peiiiru redoblndlrea de noi te
renuri agricole, la îmbunătățirea ac
tivității de sistematizare.

în cuvlntul său. tovarășul Marțian 
Fucîu, prim-secretar nl Comitetului 
muiilcipal de partid Arud, a oprei- «ice icguțaia; Muo-iutm aup.-nuu
dat în mod deosebit prevederea din întinse. Există șl tendința de sțipra'-
prolectul do Directive referitoare la dimensionare a incintelor oblectlve- 
uccssitatea acordării dc către consl- lor proiectate. De aceea, parale! cu 
lllle populare județene a luturof a- •->-«—» <-..'^-.1—»
trlbuțjllor ce țovln consiliilor popu
lare municipale. Vorbitorul a cri
ticat anumite deficiențe mnnifes-

mlnat de obiectivele Industriale exis
tenta sau aflata fn curs de realizare.

O serie de propuneri concreie,pri
vind extinderea conslrucțillor econo
mice și soclal-culluralo a făcut ți 
Cihcorgliița Mlhal, primarul orașului 
BuhușL în această localitate, a apre
ciat el, este necesară ridicarea unui 
spital modern, dotat corespunzător 
șl deservit de cadre de spedaJIta'.e.

Subliniind că dezvoltarea ascen
dentă a județului Teleorman, Inten
sificarea descentralizării, creșterea 
continuii a gradului de mecanizare In 
agricultură vor aduce transformări 
radicala "In viața șl configurația sa
telor șl comunelor, tov. Marin Nisi- 
pașu, prim-vicepre.ședinte al Comi
tatului executiv al Consiliului popu
lar județean Teleorman, a solicitat un 
ajutor mai substanțial din partea or
ganelor centrate In ce privește sis
tematizarea. Vorbitorul a făcut pro
punerea, coi pentru finanțarea inves
tițiilor nocenlralizate să se acorde o 
cotă din beneficiile pesr'.e plan alo 
unităților economice de interes re
publican. Aceasta să sa realizeze di
ferențiat pe județe in funcție da nl- 
vâlul acumulărilor bănești realizate șl 
de gradul de dezvoltare edilitar-gos- 
podirească a județului.

Itaferindu-se la necesitatea utiliză
rii raționale a pămlntulul, tov. 
Gheorghe Moldovan, adjunct al mi
nistrului agriculturii, Industriei ali
mentare șl apelor, a arătat că, In 
multe cazuri, In loc să se realizeze 
o concentrare a parimetrelor, acestea . 
sa extind In mod nejusUficat La ela
borarea proiectelor se vorbește, de 
regulă, de economii la materiale, dar 
mal puțin, sau chiar deloc, de eco
nomie do iereu. în loc să protecteza ■ 
obiectivele după forma terenului, 
proleetanțir merg pe forme geome
trice regulate, sollcltlnd suprafețe ■

dimensionare a incintelor oblecEivc-

Consiliului

măsuțile care vizează întocmirea u- 
nor proiecte, să te indice dc către 
organele competente ce terenuri pot 

___ __________ fi utilizata — îndeosebi cele Inipro- 
late la CLS.P., CKE.A.L. și Ml- prii producției'agricolo sau cu o fer- 
rilsterul Finanțelor In 'co privește re- tilitate scăzută.
partlzarea fondurilor pentru bugetele Problema combaterii poluării me- 
conallllor populare dta județele nou aiului înconjurător a fost dezbătută 

pe larg de mal snulțl vorbitori, prin- 
Tovarășul Ioan Vngur, prlm-vlce- ire caro : Romul Radu, prim-vlce-

președlnta al Comitetului executiv al președinte al Comitetului executiv al
Consiliului popular al județului Si- Consiliului popular județean Brașov,
blu, a criticat faptul că in defășura- Tudor Ion, prim-vlcepreședlnte al
rea activității de slstcmatlzaro s-au Consiliului ■ popular al județului

anlfextat tărăgăneli șl discontinui- Constanța, Alexandru Mladln,
i- vicepreședinte a! Comitetului e- 

ta ............. > > .. j 'Consiliului; popular;:'.';,
calitățile. în prezent — a spus vor- județean Gorj, și 
bllorul — slntem Tn posesia unu! n— 
grafic ce prevede terminarea acestei 
acțiuni plnă la sfirsltul anului 1974. 
Or, finind seama dc termenele po 
care le prevede proiectul de Direc
tive;;; acest grafic este mult depășit 
de nevoHe reale ale județului. dere a aerului, apelor și pămXnluluL

lăți — mal ales datorită neasigură- _._r. 
rll bazei topografice pentru toata io- xecutiv ai

de nevoile reale ale județului.
■ '■ i,' : I. I7

SSheorB’he 
Rrchulcscu, prlm-vlcepreședinte al 
Comitatului executiv a! Consiliului 
popular județean Iași, care au făcut 
propuneri concrete privind îmbună
tățirea legislației tn vederea preve
nirii și Înlăturării fenomenelor dc vi- 
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cesar — u spus vorbitorul — ca orga
nele centrale do resort, pe baza date
lor privitoare la condițiile locale fur
nizate do județe; să asigure orienta
rea cit mal judicioasă a fiecărui Ju
deț in stabilirea profilului său domi
nant, precum și Investițiile cerute de 
traducerea in fapt n acestui profil.

' Subliniind eforturile jproleclanțEor 
și constructorilor din Capitală pen
tru înfăptuirea Indlcafilior conducerii 
de partid, ale tovarășului Nicolae 
Coaușe.scu personal, pentru realiza
rea unor ansambluri de locuințe co
respunzător echipate, tov. Nicolae 
Popa, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al' 
municipiului București, a arătat că 
anumite greutăți intlmpinate a-au 
datorai, printre altele, rămlnerii In 
urmă a unor normative din dome
niul sistematizării și construcțiilor, 
care ar trebui actualizate și simplifi
cate. Vorbitorul a arătat că prin re
construcția zonei „Șos. Pnntelimon0 
se va realiza, po 6 suprafață po care 
toculasc 8OT0 de cetățeni In condiții 
necorespunzătoare, o capacitate locui
bilă cu toate dotările necesare pen
tru 48 (MM) de oameni. Studiile exis
tente demoi 
fondul'. y <. -.Ml  ______ JMMMMMJ
perimetru al municipiului, se pol asi
gura construcțiile necesare pentru 3 
milioane do locuitori. Pentru spori
rea densității, folosirea mal rațlonalăl 
a rețelelor edilitare șl scurtarea dis
tanțelor, In noile ansambluri șl în zo
nele centrale vor fi construite blocuri' 
înalte, cu .17 ți 22 de etaje. în în
cheiere, vorbitorul u propus ca prin 
pianul de stat să se prevadă explicit 
fondurile necesare pentru realizarea, 
In avans, a lucrărilor edilitare.

în Încheierea lucrărilor a luat cti- 
vtatul tov. Pel re Dlajovlel, care a 
prezentat concluziile dezbaterilor. 
Biroul secțiunii noastre — a opiri 
vorbitorul — apreciază că dezbaterile 
din secțiune," discuțiile purtate pe 
marginea raportului prezentat În 
fața Conferinței Naționale de tovora- ! 
șui Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, și a probleme
lor cuprinse in Directive nu fost rod
nice, iar activitatea secțiunii noastre a 
avut, intr-adevăr, un caracter con- 
crol. de lucru. Toți cel care au luat 
„„ __ -1. dintre
caro linele, au fost reținute pen
tru ImbiinălăUrea proiectului de Di
rective.’ Vorbitorul a> subliniat câ 
propunerile' ,'șl ’sugoSilite' ' făcute ta 
sdcțlund sfor ii de mare folos la ela
borarea Programului național da sis
tematizare, la elaborarea Legii de 
lematlzare, la stabilirea concretă a 
sarcinilor viitoarei comisii centrale 
de sistematizare și ta elaborarea ce
lorlalte acte normative șl măsuri pe 
care le vom lua penițu ridicarea ac
tivității de fiistemallzare pe o nouă 
treaptă. De asemenea, se vor putea 
stabil! mal precis sarcinile ministe
relor, nle consiliilor populare In ve
derea înfăptuirii programului de sis
tematizare In lumina Directivelor 
Conferinței Naționale.

PartlcipanțU la ședința secțiun'i 
au aprobat obiectivele Înfățișate in 
raportul prezentat Conferinței Na
ționale șl in proiectul de Directive 
cu privire ta sistematizarea terito
riului, n orașelor șl satelor, la dez
voltarea lor economlco-socială.

Vorbitorul a evidențiat faptul că în 
discuții s-a subliniat că este necesar 
ca sistematizarea să contribuie mal 
octly ta stabilirea profilului social- 
economic al fiecărui județ, ora? șl 
comună, la elabora rea mă surilor de 
protejare a mediului ambiant, la 
combaterea poluării. Mulțl tovarăș!, 
referln^u-se la aceste probleme, au I 
criticat* neajunsurile care mal per
sistă. Dc o mare importanță pentru; 
soluționarea acestor situații va fi 
iedul do Lego eu privire la co 
tarea poluării apei șl aerului, 
urmează să fie prezentat conducerii 
dt; partid .șl de stat șl supus Marii, 
Adunări Naționale.

Consider just că tn dezbateri 8-a 
Insistat asupra, necesității ca noul 
program fie sistematizare să <feter=r: 
mine o dt mal judleloasă repartiza
re a forțelor de producție In diferita 
zone funcționale, să asigure folosirea 
cit mal rațională a terenurilor din 
localități, punlndu-se accent pe ridi
carea do construcții pe verticală

Pentru delimitarea rațională n pe- 
rlmcirelor conslrulbfle ale orașelor 
trebuie să se pornească de In necesi
tatea economisirii terenului și creș
terii densității ta hectar, în vederea . 
asigurării unei echipări tehnlco-edlll- 
tare corespunzătoare cerințelor ac
iuate; tn condițiile unei eficiente so
ciale șl economice dt mal ridicate.

O deosebită atenție s-a acordat sis
tematizării localităților rurale pentru 
ridicarea întregii activități economice, 
sociale șl culturale a comunelor șl 
satelor, pentru îmbunătățirea genera
lă a condițiilor de trai ale țărănimii, 
pentru apropierea treptată a vieții ra
telor'de cea a orașelor. Secțiunea îm
brățișează prevederile din raport și 
din proiectul de Directive ca miniete- 
rale, celelalte organe centrale șl co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene să cuprindă in pla
nurile anuale șl clncinolc de investi
ții unele obiective economice șl so- 
clnl-culiurale amplasate in viitoarele 
centre cu cărucior urban.

Desigur, toate acestea nu se vor 
înfăptui peste noapte. Este vorba de 
un proces complex, pa care vn trebui 
sS-1 înfăptuim pas cu pas. Va trebui 
să acordăm o mare atenție atragerii 
maselor ia dezbaterea schițelor de 
sistematizare.

în încheiere vorbitorul a subliniat 
că Înfăptuirea Integrală 3 Directive
lor cu privire ta .sistematizare va 
solicite o muncă asiduă, plină de răs
pundere, de o deosebită Importanță 
pentru progresul general, economl- 
co-sorial și cultural al țării, pentru 
prosperitatea șl ridicarea continuă a

•I

monslreaxfi câ, reconstruind 
echt de locuințe In actualul . . n.1 sr.i î ««i .«4_l
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ta -lucrările Secțiunii privind con
ducerea do către organele șl organi
zațiile de partid n activității econo
mice șl sociale, prezidată de tova
rășul Gheorghe Pană, membru ni Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar nl C.C. ol l'.CJt, 
au luat parte 273 delegați șl invitați.

Străbătute do un pronunțat spirit 
de lucru, analitic, lucrările secțiunii 
nu prilejuit o multilaterală șl apro- 

. fundată dezbatere n principalelor os- 
‘ pecie ale vieții interne de partid, n 
.obiectivelor de Importanță majoră 
care stau ta fața partidului ln lumina 

"reportului prezentat de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu ta Conferința Na
țională n P.C.R. în luările do cuvlnt, 
partlclpanțll ta dezbateri nu acordat 
o atenție deosebita analizării modi
ficărilor propuse la Statutul Partidu
lui Comunist Romăru

Caracteristica fundamentală, defi
nitorie, a lucrărilor o constltull-o a- 
firmarea puternică n adeziunii totala 
față de ideilo șl tezele cuprinse ln 
raportul prezentat de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu — document pro
gramatic de o excepțională valoare 
teoretică șl practică, care stabilește, 
jaloanele unei r.ol șl superioare etape 
ln dezvoltarea multilaterală a Româ
niei socialiste — aprobarea unanimă 
a politicii Interne si externe marxtat- 
leninlste a partidului. Totodată, par
ticipant!! au exprimat hotărirea 
fermă o celor peste două milioane de 
comuniști, a întregului popor, de n 
răspunde cu profund etan patriotic, 
cu abnegație șl totală dăruire che
mării secretarului general ol parti
dului de a înfăptui prevederile ac
tualului cincinal înainte de termen, 
do a-și consacra întreaga energie 
dezvoltării economlco-sociale mal 
accelerate n țării.

în cuvintul său, tovarășul cohf. dr. 
Gheorghe Drăgnn, delegat nl orga
nizației municipale de partid Bucu
rești, prim-secretar ol Comitetului 
de partid al sectorului 7, o scos In 
evidență deosebita însemnătate n te
zelor cuprinse In raportul prezentat . 
de tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
pentru creșterea, In continuare, a 
rolului conducător ol partidului, ca 
forță motrice a accelerării proce
sului de perfecționare .ur? întregii' 

'noastre societăți, Ilelevfnd expe
riența prețioasă acumulată, ca ur
mare a aplicării hoiăririlor- prece
dentei Conferințe Naționale a parti
dului șl Congresului nl X-lea al 
P.C.R.. vorbitorul a arătat că aceasta 
a însemnat. In esanță, punerea po 
primul plan ln munca de partid a 
criteriilor cunoașterii realității, com
petențe!, întemeierii măsurilor șl 
hotărirllor pe consultarea masei co
muniștilor. Complexitatea obiective
lor de viitor necesită continua per
fecționare a stilului și metodelor 
muncii de partid. în acest sens, vor
bitorul a relevat necesitatea îm
bunătățirii controlului de partid, 
caro trebulo să devină o pre
ocupare permanentă o organelor șl 
organizațiilor de partid, 'șl n propus 
simplificarea sistemului de Informa
re In toate domeniile.

Tovarășul Dumitru Sonohat, dele
gat al organizației județene de par
tid Botoșani, secretar nl comitetu
lui de partid 1a Uzina de fabri
cații și reparații utilaje pentru a- 
gricultură, referlndu-se la Ideea pu
ternic subliniată de secretarul gene
ral al partidului — că eficiența e- 
conomlcă trebulo să constituie un cri
teriu esențial ol muncii de partid — 
n arătat că orgnnlzațllle de partid 
din uzină vor acorda o atenție spo
rită perfecționării metodelor șl sti
lului, lor de“muncă. întăririi rolului 
conducător In Întreaga activitate. 
PetrCru îndeplinirea sarcinilor majo
re, de mare complexitate, rezultate 
din documentele actualei Conferințe 

^Naționale, organizația de partid îșl 
va concentra eforturile spre mobi
lizarea comuniștilor. a tuturor 
membrilor colectivului. In vederea 
Înlăturării, unor neajunsuri care mal 
persistă — nefoloslrea Integrală a 
fondului de timp, depășirea cheltu
ielilor de producție, nercspectarea 
normelor de disciplină a muncii — 
spre dezvoltarea conștiințe! socialiste 
a colectivului.

Tovarășul Mircea Groza, secretâ
nd comitetului de partid n! Uzinei 
de vagoane din Arad, delegat el or
ganizației județene de partid Arad, 
ș!-a exprimat acordul deplin față de 
raportul prezentat Conferinței Na
ționale de tovarășul . Nlcolae 
Ceaușescu șl a relevat însemnă
tatea practică a propunerii cuprin- 
Eti In acest document ca organiza
țiile de partid din unele uzine să Ini
țieze profilarea anumitor secții pen
tru formarea de apeclnlișll temeinic 
pregătiți, legați Intim de procesul de 
producție, de colectivele întreprinde
rilor Industriale respective. Vorbito
rul s-a referit ln unele greutăți crea
te uzinei de către furnizori do me
tal care nu respectă Integral preve
derile contractelor șl a făcut apel ta 
organizațiile de partid din aceste În
treprinderi pentru u conlucra ln ve
derea reducerii consumului de me
tal șl îmbunătățirii adltățli produ
selor.

Tovarășul Victor Mureșa-n, delegat 
a! organizației județene de partid Si
biu, secretar al comitetului județean 
do partid, a vorbit despre unele mo
dalități de lucru ale comitetului ju
dețean, prin caro acesta Iși exercită 
atribuțiile de conducere. îndrumare 
șl control n activității economice șl 
sociale. El a arătat că se Impune ca. 
In continuare, eforturile organizații
lor de partid din județ să se îndrep
te spre aspectele calitative ale activi
tății, eă pună'pe primul plan crite
riile eficienței. Reterindu-se lo mo
dernizarea șl optimizarea metodelor 
de conducere 
rul a propus, 
numărului do

a economiei, vorbllo- 
Inlre altele, reducerea 
Indicatori care se ur-
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măresc In momentul de față, selec- 
tlndu-sc cel de primă Importanță șl 
absolut semnificativi.

în aceste clipe — a spus tovarășul 
Ioan Vedcanu, delegat al organiza
ției județeno de partid Cluj, prim- 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Turda — întregul nostru po
por Ișl îndreaptă glndurile spre înal
tul forum al partidului pe carc-1 re
prezintă Conferința Națională. în nu
mele celor ce m-au Investit, exprim 
totala adeziune ta, documentele pre
zentate spre aprobare conferinței, 
față de liniile directoare pe care — 
cu spirit științific, realism șl răspun
dere pentru destinele națiunii noas
tre socialista — le trasează rapor
tul prezentat de lovorășul Nlcolae 
Ceaușescu. Vorbitorul s-n referit ta 
rolul de primă Importanță ce revine 
organizațiilor de partid din cen
tralele Industriale, astfel ca a- 
cestca să-.țl preta pe deplin 
atribuțiile Încredințate, gă elimine 
fenomenale de birocratism, să-șl n- 
ducă aportul la creșterea eficiența! 
economice In flecare unitate subor-
donată.

Exprimlnd satisfacția pentru po
sibilitatea de n participa ta lucrările 
Conferinței Naționale, tovarășul 
Dlmiirle Dlonlsle, pensionar, mem
bru de partid cu stagiu din Ilegali
tate, delegat ol organizației Județene 
de partid Tulcea, a arătat In cuvinte 
emoționanta că vede In această par
ticipare o nouă dovadă a prețuirii pe 
care conducerea partidului 
comuniștilor Ilegaliști, o grăi 
preslc a ceea ce in ultimii 
înscris In practl

Rfbu, delegat a! organizației jude
țene de parlld Teleorman, prim-so- 
erelar nl Comitatului orășenesc de 
partid Alexandria, s-nu referit ta ne
cesitatea întăririi controlului de 
partid prin sporirea combativității 
comuniștilor, pentru a nu se tolera 
subiectivismul șl nbnlerllc de ta 
principiile exigenței partinice. El au 
propus lostllulrea unor modalități de 
control nl masei comuniștilor a- 
supra felului în care secretarul co
mitetului de partid Iți îndeplinește 
îndatoririle de membru In comitetul 
oamenilor muncii.

în aceeași ordine de Idei, scoțlnd în 
evidență însemnătatea deosebită pe 
care n avut-o hotărirea Congresului nl 
X-Iea nl P.C.R., de o se acorda drept 
de(control organizațiilor de partid din 
Institutele de Invățfimlnt superior, to
varășul conf. dr. Gheorgbe Cazan, 
delegat al organizației municipale 
de partid București, secretarul or
ganizației de bază a Facultății de 
filozofia a .Universității, • a arătat că 
această măsură va trebui înfăptuită 
In viitor cu șl mai multă exigență, în 
vederea Imprimării unul caracter 
continuu, sistematic. controlului de 
partid asupra vieții universitare, a- 
pllcăril cu consecvență n principiu
lui muncii și conducerii colective, 
creșterii rolului grupelor de' partid 
ca un puternic factor de educare po
litică. revoluționară a studenților. 
Vorbitorul a subliniat că se impune 
participarea mal activă n cadrelor dl-

■B

țlile do pnrtld In diverse acțiuni con
crete. Vorbitorul s-a referit, de ase
menea, la creșterea rolului presei, 
radioului, televiziunii in .difuzarea 
sistematică a experienței înaintate 
din diverse domenii, fn reflectarea 
variatelor Inlțtativo ale organizațiilor
de partid consacrate mobilizării co
lectivelor do muncă , " ’ ‘ ‘‘
tulrea cincinalului înainte de termen.

Tovarășii Antal Ion, delegat nl or
ganizației Județene de partid Har
ghita. secretar al Comitetului orășe
nesc de parlld Topllța, Victor Mir- 
glneanu, delegat nl organizației ju
dețene de partid Gorj. secretar nl 
Comilelulul orășenesc de parlld, 
primar al orașului Țlclenl, și 
Paul Prcdescu, delegat el organiza
ției Județene de partid vllcea. 
secretar al Comitetului comunal 
de parlld Băbanl, abordlnd In 
cuvintul lor aspecte ale creșterii 
rolului fiecărei organizații de partid 
la locul de muncă, nu relevat im
portanța transferării centrului de 
greutate al activității comitetelor 
orășenești și comunale de partid 
In întreprinderile industriale șl uni
tățile agricole, acolo unde ®e ‘hotă
răște soarta producției. în acest 
context, el nu arătat că este de o deo
sebită însemnătate sublinierea făcută 
In raport eă fiecare activist de partid, 
fiecare comunist trebuie judecați nu 
după vorbe, ci după rezultatele mun
cii lor.

înfăptuirea sarcinilor majore ce ne

pentru înfăp-

blectul multor luări de cuvlnt Tova
rășa Eleonora Cojocaru, delegată a 
organizației municipale de partid 
București, secretara comitetului de 
partid de la Fabrica de confecții 
șl tricotaje din Capitală — unitate 
In care muncesc peste 12 MO de fe
mei — s-n referit la cerința subli
niată In raport de a se manifesta 
moi multă grijă pentru primirea In 
partid șl promovarea In diferite 
munci de partid șl de stat a femei
lor, ta îmbunătățirea activității de 
elaborare o holărlrltor ce se adoptă 
de organizațiile de nartld, evltln- 
du-se suprapunerile în timp, parale
lismele, ceea ce îngreunează înde
plinirea lor. în această direcție, vor
bitoarea a propus să se manifeste 
mal multă grijă în repartizarea râs- . 
punderilor femeilor în domenii so-' 
clal-obsteșU, astfel Incit întreaga 
masă de salariate să fie atrasă la 
viața politică.

Tovarășa Maria Dradca, delegată a 
organizației județene de partid Ti
miș, președintă n comitetului jude
țean al femeilor, a scos In evidență 
faptul că este necesar ca flecare or
ganizație de parlld să-și analizeze 
temeinic modul cum se opllcă prln- 
cioiul criticii șl autocritici în pro
pria-! activitate. Aceasta este o ce
rință fundamentală ln perfecționarea 
conducerii de către organizațiile de 
partid a întregii activități politice, 
economice șl sociale. Exprimîndu-șl 
deplina satisfacție față de grija pe

I 
‘arătlnd 

modl-

"irtldulul o acordtl 
iltoare ex- 

,,.... „.J’mll ani s-a 
leu de lucru a par

tidului nostru, o conducerii sale, 
personal o secretarului general nl 
partidului — dialogul viu cu po
porul, consultarea permanenta a ma
selor. In continuare, referlndu-se la 
sarcinile industriei de prelucrare a 
peștelui, sector In care județul Tul- 
coa ocupă ponderea principală, vor
bitorul a criticat neajunsurile ce 
există In acest domeniu și a propus 
ca Centrala industrială a peștelui 
să-ș! stabilească, sediul la Tulcea. 
pentru ca organele locale de partid 
să poată Interveni prompt In luarea 
măsurilor ce se Impun In vederea 
creșterii eficienței -flotei de pescuit 
oceanic. - ;

Tovarășul Petre Lungii, delegat 
al organizației județene d& partid " 
Hunedoara, secretarul, comitetului 
de partid al Combinatului siderurgic 
Hunedoara, a Ilustrat cu numeroa
se exemple formele multiple in caro 
organizațiile da partid din combinat 
trebuie să acționeze In vederea spo
ririi rolului lor conducător și activi
zării fiecărui comunist. El a arătat 
că este nevoie să crească forța 
exemplului personal ni comuniști
lor, care să se situeze In fruntea tu
turor inițiativelor. Declarindu-se de- 
acord cu propunerile privind modi
ficarea unor prevederi ale Statutului 
partidului, pe care lo consideră de 
natură să contribuie 'in îmbunătăți
rea muncii de partid, In activizarea 
membrilor de partid. îndeosebi a ce
lor investiți eu munci de conducere, 
delegatul comuniștilor din ..eetatea 
metalului" a evidențiat necesitatea 
ca- toate cadrele de conducere să se 
manifeste ca mllltanțl politici, să 
abordeze activitatea economică con
cretă cu responsabilitate partinică. 
De acest aspect să se țină mai mult 
Kcnma In acțiunea de reciclare a ca
drelor ntll in Întreprinderi, cit șl ia 
cursurile de la CEPECA.

Problemele, perfecționării stilului și 
metodelor de muncă ale organizațiilor 
de partid In conducerea economiei nu 
constituit obiectul Intervenție.! a nu
meroși vorbitori. Tovarășul Vlorcl 
Itiilllă, delegat al organizației muni
cipale de partid București, secretarul 
comitetului de partid al uzinei de țevi 
„Republica”, a arătat că trebuie să 
crească răspunderea personală a se
cretarilor șl birourilor organizațiilor 
de bază in controlul îndeplinirii ho-- 
tărlrilor și a făcut propuneri pentru 
îmbunătățirea Instruirii comisiilor pe 
probleme ale comitetelor de partid. 
Totodatăi n propus lunrca unor mă
suri In vederea simplificării aparatu
lui do conducere tehnlco-admlnlslra- 
tlv al centralelor Industriale, In sen
sul îndrumării unul mai mare număr 
do specialiști spre activitatea direct 
productivă.

Un alt delegat ol organizație! mu
nicipale de partid București, tovară
șul Ștefan Tal, secretar nl comitetu
lui de partid de la I.C.S.I.M., șl-a axat 
cuvintul pa relevarea cerinței de a se 
Îmbunătăți munca de pregătire șl 
desfășurare a adunărilor generale alo 
organizațiilor de partid — principală 
școală de educație partinici Do ase
menea, a arătat că trebuie să se acor
de o mal mare atenție întăririi șl în
drumării organizațiilor de partid de 
po șantierele de construcții.

Referlndu-se la sarcinile sublinia
te In raportul tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu privind întărirea organiza
țiilor do partid prin primirea in rin- 
durlle lor a celor mal destoinici șl 
avansați oameni al muncii, a utecișii
lor, a femeilor, tovarășul Costacbe 
Ifrim, delegat nl organizației ju
dețene de partid Brașov, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Cocii ea. a subliniat. In acest sens, 
necesitatea lărgirii, atribuțiilor u- 
nor organizații de partid șl a pro
pus sporirea competenței comite
telor comunale de partid In ceea ce 
privește primirea In partid, precum 
șl constituirea de comitete de par
tid In unități Ln care numărul mem
brilor de partid este mal mic dedl 
prevăd normele statutare.

Alțl vorbitori. între care tov. Iile 
Dmlca, delegat al organizației jude
țene de partid Iași, șef de secție la 
comitetul județean de partid. Ion
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©In centrul dezbaterilor: creșterea rolului 
conducător al partidului - forța motrice a
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ăl ideilor și inițiativelor valoroase

munca de partid, primatul competenței
și al cunoașterii multilaterale a realității

daclice, In consonanță cu, obiectivele 
urmărite de Universitate, ta munca de 
elaborare șl îmbunătățire ă cursuri
lor, la ridicarea calitativă a semi- 
narillor, lucrărilor de laborator, a 
practicii. Organizația de partid tre
buie să ’dea dovadă de mal multă fer
mitate, combătlnd atitudinile de co
moditate, de înțelegere îngustă o o- 
bllgațlllor didactice. De asemenea, 
este necesar ca organizațiile de par
tid, conducerile facultăților, asocia
țiile studențești să albă un rol mult 
mal activ In informarea multilaterală 
a studenților asupra problemelor po
litice, Ideologice, științifice, culturale, 
educative, stlmullnd Interesul aces
tora pentru cunoașterea vieți! șl o ac- 
tivllățll practice.

Tovarășa Constanța Elena Stan, 
delegată a organizației județene de ' 
parlld Prahova, tehniciană ta Rafină
ria Brazi, și-a exprimat acordul deplin 
cu propunerile formulate In rapor
tul prezentat de .tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu privind modificarea unor 
prevederi alo Statutului P.C.R. Vor
bitoarea a apreciat că aceste modi
ficări stabilesc un cadru propice creș
terii răspunderii fiecărui comunist, 
spre o se manifesta'ca militant de 
frunte In lupta pentru progresul so
cietății. în încheiere, s-a referit ta 
necesitatea îmbunătățirii vieții Inter
ne de partid șl creșterii rolului a- 
dunărilor generale.

Delegata organizației Județene de 
partid Brăila, tovarășa Flllța Barbu, 
tehnician la Fabrica de confecții Brăi
la, secretara comitetului de partid din 
întreprindere, a evidențiat că, In 
primul nn nl actualului cincinal, 
capacitatea fabricii a sporit cu 
peste 40 ta sută. Crescind rlndu- 
rlle colectivului, organlzațta de 
partid a situat ln centrul mun
cii politico-educative obiectivul îm
bunătățirii continue a calității pro
duselor. Iniens solicitate aUt pe pia
ța Internă.'! rit și ta export. Vorbi
toarea a Insistat asupra necesității 
perfecționării democratismului eco
nomic, atragerii de către ministere și 
celelalte organe economice centrale 
a activiștilor de partid șl de stat, b 
specialiștilor, n altor oameni cu ex
periență ta dezbatereo problemelor de 
Importanță majoră. Impuse do vas
tul proces al perfecționării activității 
economice.

în Intervenția sa, Ioan llnezeg, de
legat al organizației județeno de 
partid Hunedoara, secretar al Co
mitetului ,de partid al Intreprin- ■ 
derll' miniere Lupenl. exprimin- 
du-șl acordul deplin cu raportul 
tovarășului Nicotae Ceaușescu, cu 
celelalte documente ale conferinței, e 
Insistat asupra necesității de a se 
găsi modalități practice pentru per
manentizarea colectivelor obștești pe 
probleme case să sprijine organlza-

stau In față In acest cincinal șl In 
perspectivă — a spus tovarășa 
Florența Slunleanu, delegată a orga- 
nlzaUcl județene de partid Argeș, se
cretară a comitetului de partid de 
ta întreprinderea Texllta-Piteșll — 
este Indisolubil legată de modul In 
care organele șl organizațiile de 
partid dau viață, prin întreaga lor ac
tivitate, programului Plenarei din 
3—5 noiembrie 1871 cu privire 1a per
fecționarea muncii pollllco-ldeologlce 
șl cultural-educative. ManlfcsLIndu-șl 
acordul deplin cu propunerea secre
tarului general al partidului, ca acest 
document să fie Însușit de Conferin
ța Națională, vorbitoarea a arătat că 
se impun, fn continuare, măsuri com
plexe pentru - educarea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, In spi
ritul marxlsm-lenlnlsmulul. al nor
melor clicii socialiste. în ncest sens, 
comitetele județene de partid trebuie 
să se ocupe mal îndeaproape de pre
gătirea activului lor, folosind din plin 
școlile Interjudețene de partid, In
struirile tematice șl schimburile .de 
experiență.

Dezvolllnd aceeași Idee, tovarășii 
Mircea Malelciuc, delegat al organi
zației Județene de partid Suceava, 
mecanic de locomotivă, secretar nl 
organizației do bază Ia Depoul C.F.R. 
Clmpulung Moldovenesc, șl Gheorghe 
Cristesi, delegat al organizației jude
țene de partid Constanța, strungar, 
secretar al comitetului de partid ta 
Depoul C.F.R. Patas-Constanțn. au 
făcut o serie de propuneri privind 
mal bunn desfășurare a Invățămlntu- 
lul de partid șl profesional, perma
nentizarea conducerii de către orga
nizațiile de partid a muncii politlco- 
Ideologlce șl cultural-educative.

Tovarășul colonel Victor Volchlță, 
delegat al organizației municipale dî 
partid București, secretar adjunct al 
Consiliului Politic Superior al For
țelor Armate, a relevat că ridicarea 
continuă o pregătirii de luptă a for
țelor armate Implică organic o rod
nică șl multilaterală activitate n or
ganizațiilor de partid pe iărlmul 
făuririi unei Înalte conștiințe socia
liste a militarilor, ol cultivării pro
fundului atașament față de partid șl 
patrie, față do cauza socialismului. 
Arătlnd că raportul tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu subliniază rar el
en de a desfășura o vastă activitate 
destinată cunoașterii temeinice a po
liticii partidului șl stalului, a legi
lor țării, șl-a manifestat hotărirca 
de a înlătura orice fenomene de su
perficialitate șl formalism In munca 
polltlco-ldcologlcă șl cultural-cdu- 
catlvâ.

Relevarea rolului activ al fetnclloi 
In viața politică, In producție, a par- 
tHpărli 
făptuire 
□lateral

lor active In opera de în- 
a societății socialiste mul- 
dczvoltate a constituit o-

partid Căpușu Mare, 
că aprobă, fără rezerve ___
ficărlle aduse In Statutul P.C.R.. 
a făcut propuneri privind 
lărgirea atribuțiilor șl competențe
lor comitetelor comunale do partid.

Tovarășul Ion III nea, secretarul 
comitetului de partid n! Uzine! au- 
tomecanlce Morenl. delegat al orga
nizației județene de partid Dîmbo
vița, șl-a exprimat acordul total cu 
modificările propuse la Statutul 
partidului șl a afirmat că acestea 
vor determina, totodată, Îmbunătă
țirea muncii do educare partinică n 
comuniștilor.

Tovarășul Nlcolae Mîu, delegat, al 
organizației județene de partid Ia
lomița, secretar al Comitetului co
munal de partid Grlvița, a arătat că 
realizarea obiectivelor stabilite de 
conferință presupune sporirea aten
ției față de întărirea rindurilor or
ganizației de partid, prin primirea 
în partid n acelor oameni care, prin 
activitatea șl ținuta lor etică și mo
rală, s-au dovedit demni de această 
Înaltă răspundere. După ce n scos 
In evidență rezultatele obținute de 
orgnnlzațllle de partid din comună In 
conducerea vieții satelor, vorbitorul 
a arătat că de mare Importanță este 
sublinierea făcuta ln raport de n se 
acorda mal multă grijă primirii în 
partid șl promovării ln munci de . 
partid-, șl de stat a femeilor, direcție 
In care comitetul comunal de parlld 
Grlvița va trebui ®ă acționeze mal 
sistematic In viitor.

Manlfestindu-șl acordul cu propu
nerile ailor vorbitori de a șe extinde 
împletirea unor funcții -de condu
cere, tovarășul Ironlm Buda, dele
gat al organizației județene de par
tid Mureș, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc do partid Tlrăă- 
venl, a subliniat că ln aplicarea a- 
cestul principiu organizatoric se 
cere mobilitate, adoptarea celor 
mal eficiente soluții în funcție de 
cerințe. Vorbitorul n propus să se 
acorde comitetelor județene de par
tid competența de a hotarl. de la 
caz la caz, Instituirea funcției de 
secretar cu probleme economice la 

8 comitatele orășenești de ■parlld/z- v 
8 'TbvBrîLșifr1 Arcadle Ardcieăhup’de^ ’'

care partidul o acordă promovării 
pe toate planurile ți femeilor, vorbi
toarea a spus că re cer întreprinsa 
eforturi mal susținuta pentru îmbo
gățirea cunoștințelor lor polltico- 
ideologlcc ți profesionale prin inter
mediul școlilor de partid de toate 
gradele, prin cursurile CEPECA ele.

în luările lor de cuvlnt. mulțl 
delegați ou abordat. In spiritul no
vator nl documentelor conferinței, 
sarcinile ridicării ta un nivel supe
rior, a muncii de partid ta sate.

Tovarășa Ținea Gălățeanu, dele
gată a organizației județene do 
partid Bacău, secretară a comitetu
lui comunal de parlld Lui zi-Că Iu gă- 
ra, a criticat unele fenomene de 
birocratism care grevează încă ac
tivitatea consiliilor populara comu
nale. Totodată, vorbitoarea a arătat 
că organizațiile de partid din coope
rativele agricole trebuie să situez» 
pe prim plan întărirea democrației 
de partid, asigurarea unei largi 
participări a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, ta dezbaterea șl 
rezolvarea problemelor producției. 
Se cer Întreprinse eforturi pentru 
elaborarea din timp a planurilor de 
produețta, așezarea prevederilor pe 
baze deplin realiste, numai astfel 
Hlnd posibilă înlăturarea practicii 
negative a modificării lor po par
curs.

Tovarășul Constantin Zamfir, dele
gat al organizației județene de 
partid Ialomița, secretar al comi
tetului comunal de partid șl primar 
al comunei Sf. Gheorghe, s-a refe
rit cu deosebire ta măsurile adop
tate de partid ln vederea sistemati
zării teritoriale a țării, ceea ce va 
duce In viilor ta constituirea unor 
noi centre urbane. în acest context, 
a .Insistat asupra ridicării ta un nl-> 
vel mal înalt a muncii pollilco- 
Ideologice desfășurate ele 
țlile de pnrtld de ta sate, 
programului de educație 
adoptat de Plenara C.C. 
din 3—5 noiembrie 1871.

Tovarășul Iile Nlcolae, delegat al 
organizației județene de partid Bu
zău. instructor al comitetului jude
țean de partid, a arătat că amplul 
program de perfecționare jalonat de 
documentele Conferinței Naționale a 
partidului va presupune reorganiza
rea activității șl ln unele domenii 
"Sie agriculturii. Crlllclnd greșelile 
comise anterior cu prilejul unor re
organizări Inutile, el n propus ca ta 
vilior să se recurgă sistematic ta 
consultarea largă a colectivelor de 
oameni al muncii, la experimentări 
temeinice. De asemenea, a propus ca 
secretarii organizațiilor de partid 
din fermele ogrlcole să fie Instruițl 
periodic prin cursuri de scurtă du
rata.

Tovarășul Blro Ludovic, delegat al 
organizației Județene de partid Cluj, 
secretar al comitetului comunal da

cătat că trăiește un sentiment de 
profunda mlndrie pentru cuprinză
torul bilanț șl perspectivele lumi
noase de dezvoltare a Romănlel so
cialiste înfățișate In raportul pre
zentat de secretarul general a! par
tidului. EI a accentuat că pentru 
realizarea sarcinilor- cuprinse In Is
toricul document, de o mare Însem
nătate este creșterea rolului facto
rului conștient, domeniu In care or
ganizațiile de partid din județ po
sedă o bogată experiență. șl s-a an- 
gajot să militeze pentru generali
zarea el.

Văd în raportul prezentat de to
varășul Nlcolae Ceaușescu un stră
lucit bUanț al realizărilor poporului 
nostru " ’ ' ”** 1
cure a 
țlonală 
lea nl 
noase, ......... ™ __ .......... .
Romănlel socialiste In anii viitori, 
a ,spus tovarășul Banco Velimlr, de
legat a! organizației județene da 
partid Timiș, secretar al comitetu
lui de partid șl primar al comunei 
Variuș. După ce a trecut In revistă 
cîtova din realizările doblndite In 
dezvoltarea comunei, vorbitorul a 
arătat că acestea demonstrează creș
terea ' competenței șl operativității 
cu care organizațiile de partid nu 
reușit să soluționeze problemele con
ducerii tuturor domeniilor do acti
vitate și a Insistat asupra perfecțio
nării ln continuare a aplicării prin
cipiului muncii șl conducerii co
lective. în . această ' ordine de Idei 
șl-a exprimat aprobarea față de mo
dificarea adusă Statutului partidului 
In vederea aplicării principiului ro
tației cadrelor șl o propus genera
lizarea la toate comunele a cumu
lării funcțiilor de secretar nl comi
tetului comunal de partid șl primar 
al comunal, .prilej de îmbunătățire 
a muncii șl do înlăturare a parale
lismelor.

Tovarășul Gheorgbe Rotaru, dele
gat ol organizației Județene do 
partid Olt, secretar al comitetului da 
partid și prlniar.nl comunei Oslca, a 
evidențiat importanta practică a cu
mulării funcțiilor do secretar al co
mitetelor comunal, orășenesc șl mu
nicipal cu cea de președinte al con
siliilor populare respective șl a pro
pus studierea poslbllitățllar extin
derii acestei măsuri. El g-a referit, 
totodată. In faptul că nlJt organclo 

al P.C.TL de partid, cil șl colo ole administra
ției de stat trebuie să se ocupe cu 
mai multă eficiență do rezolvarea 
complexelor problema pe care le ri
dică programul privind sistematiza
rea localităților.

Infățlșînd preocupările comuniști
lor, alo tuturor oamenilor muncii de ‘ 
ia sale pentru practicarea unei a- 
Briculturi Intensive, rodnice, evi
dențiind caracterul realist, mobiliza
tor nl obiectivelor stabilite ln ra
portul tovarășului Nlcolae Ceaușescu. 
In vederea Înfloririi comunelor și 
reducerii treptate a deosebirilor din
tre sat șl oraș, alțl vorbitori au a- 
rătat că In multe domenii, indica
torii economici al agriculturii pot ti 
realizau mal repede declt e-a sta
bilit ln planul cincinal. în acest 
sens, tovarășul Ion Lăccanu, delegat 
al organizației județene de partid 

comunei Glrbovl. 
ca Împreună cu

condus do partid In perioada 
trecut de la Conferința Na
din 1067 și Congresul al X- 

P.C.R. șl perspectivele luml- 
care se deschid dezvoltării

organiza
ta lumina 
comuntală

Ilfov, primarul 
s-a angajat

I

organizațiile de partid să ac-' 
țloneze pentru valorificarea tutu-, 
ror resurselor unităților agricola, In 
vederea extinderii ex|.................
late doblndlte Iri ull

xperiențel lnăln- " 
Ulmii ani/astfel 

ca să realizeze, integral, Înainte de ‘ 
termen, sarcinile puse de cincinal 
ln domeniul dezvoltării producțiilor 
agricole.

Relleflnd succesele obținute de oa
menii muncii In ultimii ani, numeroși 
partldpanțl ta dezbateri au re
levat că acestea prezintă ima
ginea clară a creșterii forței or- ' 
gnnlzatorice, n capacității de condu
cere n organelor șl organizațiilor de 
partid, garanția că prin eforturi spo
rita comuniștii se vor achita cu cin
ate de îndatoririle ce lo revin. To
varășul Gheorgbe Cuțite!, delegat al' 
organizației județene de partid Bra-, 
șov, prim-secretar .al” Comitetului' 
orășenesc de ■ pnrtld Făgăraș, refe- ’ 
rindu-se ta creșterea competenței' 
organelor do parlld șl de stat Ift 
rezolvarea sarcinilor, a subliniat că 
este necesar ca unele atribuții, sta
bilita prin lege,' să fie mal repede 
transferate de către organele jude
țene celor municipale sau orășe
nești. ■ '

în încheierea , lucrărilor secțiunii 
a luat cuvintul tovarășul Gheorghe . 
Pană, care o subliniat că dezba- 

au exprimat acordul . to-.

t de tovarășul- 
aușescu ta Conferința' 
partidului, față de ce-., 
mente ale conferinței, 

tul bl-x

Pană, 
terllc . .. , ____
tal nl partldpanțllor față de' m- 
porlul prezentat 
Nlcolae Ceaușescu 
Națională a | '
lelalte documente mc vuiuvEinmi, T 
satisfacția deplină pentru bogatul bi
lanț de Înfăptuiri doblndlte- do po-’. 
por In toate domeniile, In unit cațc,. 
nu trecut de la precedenta Confe
rință Națională șl Congresul bî X- 
lea al P.C.IL

Pnrtlclpanțll Ia dezbateri — a sub- ■ 
Uniat In continuare vorbitorul i — 
și-au manifestat aprobarea depll--. 
nă și admirația pentru modul 
strălucit în caro secretarul general • 
al partidului a abordat, cu o pro
fundă rigoare științifică, problemele 
capitale ele politicii partidului șl 
statului in vederea accelerării pro
cesului de perfecționare a societății- 
socialiste,- a-9tablllt liniile ' dfrec?'■ 

wrajiil^.f^jevin fleAr^^’; 
ganlzapl. _dp partid — ■ de~lnjĂo^â-, 
nlzaț!a\.de jfazAî’șiJp comlte!elo.>lpder(r 
țene de partid șl Comitetul Ceritral.- 
ni partidului — obiectivele care [tre
buie să concentreze, pentru o |' pe
rioadă îndelungată, eforturile fiecă
rui comunist și cetățean al patriei 
noastre.

■ Relevlnd caracterul de lucru J nț. 
dezbaterilor, spiritul lor constructlyl 
vorbitorul a aprdetat faptul că par-' 
tlclpanțli ta discuții, referlndu-se ța" 
unele din aspectele politice nje 
munci! organizațiilor’do pnrtld, le-nu ' 
privit în slrinsă legătură cu pro- 

.diicțla, cu practica. Aceasta dbvei" 
dește înțelegerea tot mal profundă 
de către membrii de partid a fap-' 
tulul că sensul întregii munci pol!-* 
tlce este să determina îmbunătățiri', 
substanțiale pe planul economiei, în 
toate domeniile vieții sociale. In’ 
activitatea de zi cu zl. - ‘7

Adevărul este — a subliniat tova^; 
r&șul Gheorghe Pană — că orga::!- 
znțllle de partid sini'astăzi organ!-■ 
zațll puternice șl se bucură de res
pect șl prestigiu In fața maselor toc
mai prin felul competent, calificat, 
ln'care Iți Îndeplinesc rolul condu
cător ta fiecare loc do muncă.

Prin abordarea temeinică n ob!ec-f 
Sivelor stabilite do raportul pre
zentat de secretarul general al par
tidului, lucrările secțiunii au prilej’ 
Jult, totodată, un fructuos schimb 
do experiență Iptro activiștii de' 
partid, între toți comuniștii prezenți 
ta dezbateri, nu contribuit, prin.obi1’ 
scrvațllle partlclpanțllor, la adlnci- 
rea șl clarificarea unor problemq! 
practice ale muncii do partid. Pro- 
punerile rezultate cu prilejul lu
crărilor secțiunii vor fl. analizate ln 
perioada imediat, următoare, .aslfel" 
ca rele valoroase. Judicioase sfl-ș!" 
găsească aplicarea In practică.

Referlndu-se succint ta sarcinile 
Imediate ale organelor șl organiza
țiilor de parlld. vorbitorul a relevat,' ' 
Intre altele, necesitatea îmbunătă
țirii conținutului adunărilor de par-'. 
tld, creșterii necontenite a rolului 
lor ca principală școală do educare 
partinică a comuniștilor. In așa fel 
ca ele eă constitute pretutindeni pri
lejuri de analiză temeinică, muill- 
taterală, competenta, interesantă, 
Intr-un pronunțat spirit critic șl au
tocritic, a problemelor majore nle ' 
perfecționării activității In fiecare 
colectiv de muncă. Flecare odunaro 
de pnrtld trebuie pregătită temeinic, 
axată pe problemele-chale. centrale, 
nle vieții colectivului, nle producției 
din unitatea respectivă — aceasta fi
ind factorul holărltor pentru eficien
ța adunărilor, pentru asigurarea a- 
nel participări vil la dezbateri, pen- 
tru mobilizarea și activizarea politică 
a tuturor comuniștilor. în ncetașl 
timp, trebuie îmbunătățită activitatea 
organizațiilor de pnrtld ln perioadă ' 
dintre adunărllo gonerole, pentru in
stituirea unul climat propice actl- ' 
vizării politice a tuturor comuniști
lor, tuturor oamenilor muncIL.

în Încheiere, vorbitorul a subli
niat că toaie . organele și organiza
țiile de portid trebuie să destășooro 
o Intensă muncă organizatorică.' po
litică și idcoîoglcă, In vederea mo
bilizării tuturor energiilor națiunii' 
ta Înfăptuirea programului adoptat 
de Conferința Națională a partldu-' 
lut, pentru ridicarea Romănlel socia
liste spre no! culmi ale progresu- ’ 
Iul șl civilizației.
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La lucrările Secțiunii cu privire 
la activitatea ideologică șl cultura
lă, elaborarea normelor do etică și 
echitate socialistă, prezidată de to
varășul Dumitra Popescu, membru ol 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.CJL, eu participat 2K1 de dele
gați, precum șl numeroși invitați — 
activiști de partid șl de stat,, al or
ganizațiilor de masă, lucrători din 
InstltuțUle Ideologice, da artă șl 
cultură, scriitori, artiști plastici, 
compozitori, cineaști, critici literari 
și de artă, ziariști, cadro didactice 
șl cercetători din domeniul științe
lor socialo ®1 umaniste.

în cuvintul lor, participanțli bu 
fost unanimi in n-.și exprima de
plina aprobare față de conținutul 
raportului prezentat de tovarățul, 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională, apreciat1 ca un document de 
excepțională valoare teoretică șl 
practică ce va călăuzi partidul, în
tregul popor spre noi izblnzl ih 
opera de făurire a sodetațll socia
liste multilateral dezvoltate, ade
ziunea lor față de ansamblul poll- 
licli interne și externe a partidului.

Intr-un spirit de' înaltă răspunde
re și-exigență partinică, pârtiei’Min
tii au analizat multiple aspecte ale 
activității ideologice-edurative a 
partidului pentru dezvoltarea con
științei sortallsto a maselor, precum 
și ale activității desfășurate pe ta- 
rîmul creației artistice și literate, 
propunând măsuri pentru Înlătura
rea unor neajunsuri care mal persis
tă, pentru ridicarea ta un nivel ®u- 

( perlor a mundi educative.
în atenția partlclpanțllor s-au aflat, 

de asemenea, proiectele unor docu
mente ea Resoiufia cu printre la per
fecționarea iic!!î:;!i:{ii politico-oreani- 
zatorice fi , ideologica a parlld-jltil, 
dezbătută paralel cu secțiunea- pri
vind conducerea de către organele și 
organizațiile de partid a activității 
economlco-soclale, precum șt Norme
le vieții și piunciî comuniștilor, ale 
eticii și ecMtâjH rodoHstc, care.

opiniei,.publice, urinlnd/să.' Re:prș5 
zentate apoi, ca proiect, spre aproba
re Congresului ni Xl-lea nl partidului 
— documente In legătură cu care au 
fost formulate numeroase propuneri,

■ Dacă vrem să explicăm Imensa 
popularitate n Partidului Comuntai 
Român — a spus Iov. Anton Breiten- 
hofer, redactor-țef al ziarului „Nc- 
uer Weg", trebuie să ne adresăm 
muncitorilor, țăranilor, intelectua
lilor, femeilor, naționalităților con
locuitoare. Ei vor confirma cu toții 
că țelurile revoluționare ale parti
dului nostru exprimă intereselov' lor 
vitale. îndeosebi perio.ada ce a urmat 
Congreselor al IX-lea și al X-lea 
s-a afirmat ca o perioadă extrem 
de fructuoasă în creșterea presti
giului partidului. Subliniind însem
nătatea excepțională a programului 
de îmbuiultațlre a activități! Ideo
logice adoptat de plenara din noiem
brie 19H a C.G. al P.C.R., vorbi
torul și-a exprimat adeziunea ta 
propunerea ca acest program că fia 
insușlt și să devină parte integran
ta a documentelor Conferinței Na
ționale. El și-a exjjrimat, do aseme
nea, acordul ca In conferință aA so 
hotărască trecerea la elaborarea pro
gramului partidului, al cărui proiect 
sâ fie supus' dezbaterii întregului 
partid, Întregului popor.

In cadrul secțiunii s-a acordat o 
mare atenție activității presei, ca 
P'jrtător de cuvlnt al partidului,- sub- 
llnlindu-se necesitatea unor preo
cupări sporite pentru îmbunătățirea 
In continuare a fizionomiei publica
țiilor, pentru accentuarea caracte
rului concret, faptic al articolelor.

în cuvintul ®ău, tovarășul Ale
xandru Ionescu, redactor-șef al zia
rului „Sci'ntela", a evidențiat în
semnătatea deosebită pentru dez
voltarea patriei, pentru yii'lonil ei, 
a orientărilor și măsurilor preconiza
te în raportul prezentat conferinței 
de tovarășul Nicolae Ceaușcscu, a 
relevat misiunea de mare răspunde
re ce ravine presei tn mobilizarea tu
turor energiilor ta înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de pari id. 
Infățlșlnd realizările obținute de pre
să in ultimul timp, ca șl neajunsuri
le, care mai persistă în activitatea 
acesteia, vorbitorul s-a referit pe larg 
la căite de creștere a responsablii- 
tății presei ea Instituție, a zlarUtu- 
iui comunist ea activist de partid. 
Ei a subliniat necesitatea adoptării 
unei legi a presei, precum și a dez
baterii multiplelor probleme cu care 
este confruntată presa lntr-o con
ferință pe țară a ziariștilor.

Relevlnd rolul însemnat al pre
sei in sprijinirea efortului de per
fecționare pa toate planurile vieții 
Bjciale, vorbitorul a Înstelat asupra 
datoriei acesteia de a pătrunde cu 
și mal mult curaj și competență in 
probleme do fond, do a milita mai 
energie, mai eficace pentru ca tot 
ceea ce c.’.te avansat să fie stimulat, 
tar tot ceea ce cate vechi, retrograd,' 
să fie combătut șl eliminat. Crlti- 
cind unele carențe ce stlnjeneșc buna 
informare a presei, optica deformata 
a unor cadre din administrația de 
stat șl din economie care nu reușesc 
stt vadă că gazetarul este un repre
zentant al opiniei publice, că presa 
esle ®i nu or putea £1 conceputa oll-

£*»•

fel in țara noasiră declt ca un ser- 
’vlclu public, cu multe șl mari răs
punderi, vorbitorul a spus : Dreptul 
la informație al publicului larg — 
drept afirmat, susținut si apărat de 
partid — este direct proportional ni 
posibilitatea ziaristului de a £1 in
format el InsușL Posibilitatea pre
sei de a interveni. de a Investiga 
problemele de Interes general, este 
o expresie a democrației socialista, 
a dreptului poporului de a ști. de n 
cunoaște, de a decide In consecință. 
Concomitent, aceasta impune o con
tinuă creștere a responsabilității zia
ristului comunist față de societate, 
responsabilitate ce se cuvine, de a- 
semenea, a fi statuată social.

Genernl-co’onel Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor arma
te, secretar ni Consiliului Politic 
Superior, a relevat substanțiala îm
bunătățire pe care a cunoscut-o, pe 
baza aplicării programului de edu
cație comunistă adoptat de partid, 
munca poliiico-ldeoiogică In armată. 
Avem un sistem de educare Ideolo
gică și politică bine cristalizat, rare 
cuprinde In mod diferențiat întregul 
efectiv al torțelor noastre armate șl 
pentru care dispunem do o bună bază 
materială. Influența acestei activi
tăți se materializează In rezultatele 
bune șl foarte bune pe care le obțin 
unitățile militare in Îndeplinirea pla
nului pregătirii do luptă șl poliil- 

. ce și n misiunilor Încredințate, In 
contribuția ostașilor ta dezvoltarea 
economiei naționale. Exprimlnd pă
rerea câ progresele Înregistrate in 
domeniul muncii polltlco-ldeologice 
și cultural-educative trebuie te
meinic dezvoltau:, vorbitorul a sub
liniat însemnătatea excepțională pe 
care o are in această privință sin
tetizarea principalelor norme ale 
eticii și echități! socialiste in docu
mentul supus dezbaterii conferinței. 

■ El a propus apoi un șir de măsuri, 
vlzlnd atlt armata, cit șl școala, or
ganizațiile obștești, ' instituțiile de 
cultură, menite să contribuie la îm
bunătățirea (iclivi’fițlț dd educate 
tlMe'fuIul in spiritul liăîflotlâfeuMl 
fierbfiile, ol mlndrlei fiță“de,;’ g.loi’ 
rioasoîe tradiț ii de luptă ale'Înain
tașilor, al devotamentului ți spiri
tului de sacrificiu In apărarea pa
triei, a cuceririlor socialiste ale p-o- 
porulul.

După ce a înfățișat pe larg conse
cințele multiple, pozitive ale măsu
rilor adoptate de partid pentru per
fecționarea muncii politico-educati
ve, scriitorul Mlhnea Gheorghiu e 
spus, printre altele: Orînduirea noas
tră socialistă .este superioară celor
lalte orindulri nu pentru câ c per
fectă, ci, Intre altele, pentru că este 
mal perfectibilă. Do aceea, societatea 
noastră, educațională, prin excelen
ță, refuză stagnarea intelectuală și 
închistarea politică, refuză tiparele 
lns'ituționalo prestabilite șl Imobi
lismul ideologic, sltulnd In perma
nență, pe primul plan, criteriul ap
titudinii, al muncii și valorii fie
căruia.

Vorbitorul s-a referit in continuare 
la unele probleme alo croației lite
rare,' plodind pentru o literatură rea
listă, In consens cu obiectivele eti
ce, educative ale politicii partidului. 
Omul de cultuiÂ, ziarlslul șl scriito
rul contemporan nu poale să nu re
marce că in România valorile poli
tico socialisto sint, implicit, și valori 
etice, că democrația noastră nu este 
numai o tehnică a organizării do stat, 
ci că trebuie create condițiile care 
tei permită fiecărui membru al so- 
ciciățil să joace un rol activ, con
știent de responsabilitatea față de 
compatrloții săi.

In cuvintul său, tov. Gheorghe 
Bonghez, președintele Comitetului 
Județean pentru cultură șl educație 
socialistă Neamț, și-a exprimat sa
tisfacția ■ pentru elaborarea normelor 
vieții și muncii comuniștilor, care 
vor trebui să fie Însușite nu numai 
de comuniști și uteciștl, ci de toți 
cetățenii, de întreaga ițoastră națiu
ne, devenind statutul moral al so
cietății noastre sadallrte. Ar fi poate 
nimerit, a spus vorbitorul,,, cn aces
te norme să ®a refere Intr-un mod 
expres șl Ia cadrele cu munci de 
răspundere, relevlnd că autoritatea

un număr cit mal maro de oameni nl 
muncii, capabili să contribuie la ri
dicarea nivelului oi.

Analizarea căilor șl metodelor me
nite să asigure îmbunătățirea calita
tivă a muncii politice de masă in lu
mina prevederilor programului de e- 
ducațlc comunistă n format obiceiul 
Intervențiilor unul mare număr de 
participant!. Astfel; tov. Mlhall Vul- 
peseu, președintele Comitetului Jude
țean pehirîi cultură ți educație fo- 
clalista Prahova, a arătat că. deși In 
acest județ, ira și in întreaga tară, 
este evidentă creșterea calitativă în
registrată după plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, in ce privește 
preocuparea tuturor factorilor educa
ționali de a asigura un conținut cit 
mai bogat și mnl concret acțiunii de 
modelare a conștiinței maselor, se 
mai manifestă unele tendințe de 
uutomulțumiro șl ale stilului muncii 
de campanie. Activitatea polltico- 
eduentivă nu se poale desfășura in 
general, prin simpla vehiculare a u- 
nor formule șl adevăruri generale, 
lntr-o viziune schematică, didacti
cista. Forța el de inriurire depinde dc 
cunoașterea aprofundată a aspectelor 
economice, sociale și morale caracte
ristice întări;: colectiv do muncă.

Pornind de la imperativul organi
zării intregii vieți economice șl. so-

partid Maramureș, au relevat rolul 
deosebit de important al muncii po
litico-educative pentru realizarea In 
cil mai bune condiții o sarcinilor 
de producție, pentru stimularea în
trecerii socialiste In vederea Înde
plinirii cincinalului înainte de ter
men. El nu subliniat că sarcinile 
economice sporite care ne stau in 
față necesită b șl mal amplă muncă 
politică, legarea el strlnsă dc obiec
tivele concrete ale producției in di
feritele unități, astfel ca flecare să 
înțelepgfl că Îndeplinirea acestor o- 
biectivc creează premisele accelerării 
progresului general

In cuvintul său. tov. Bujor Slon, 
președintele Comitetului de stat al 
RadlolclevlziunH, s-a ocupat pe 
targ de activitatea radiotelisvlzlunil, 
subliniind eforturile lucrătorilor n- 
costela pentru a răspunde înaltelor 
exigențe șl sarcini deeurgtad din 
programul de educație comunista. 
Ceea ce s-a făcut buri este insă doar 
un început, a spus vorbitorul. Trebuie 
să spunem deschis că In programele 
de radio șl televiziune Ișl moi tac 
loc emisiuni slabe, neronvingătaa- 
re, In rare vorbăria multă încearcă, 
fără succes, sa suplinească lipsa 1- 
dellor, a faptelor, o argumentelor. 
Nu si-a reușit încă o delimitare fer
mă intro modalitățile de exprimare

munițiilor, că îndemnurile secreta
rului general al partidului de a n- 
propla nemijlocit scrisul nostru de 
pulsul vieții adevărate vor rodi in 
pagini din ce, In ce mol Încărcate de 
adevăr uman și artistic.

Conștiința socialistă — a subliniat 
In cuvintul său scriitorul 8010 
Andris — a devenit o uriașă forță 
materială in societatea noastră, ceea 
ce dovedește pătrunderea tot mal 
largă In mase a ideilor partidului, a 
concepției științifice despre lume și 
viață, a patriotismului -și Internațio
nalismului socialist, a umanismului 
și eticii socialiste.. Relevlnd modul 
științific, marxist in care a fost so
luționată problema națională tn 
țara noastră, asigurarea egalității în 
drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de naționalitate, 
vorbitorul a arătat că socialismul, 
oferind o bază trainică pen
tru ridicarea națiuni! ■ socia
liste române pe o treaptă ca
litativ superioară, oferă In 
același timp, în aceleași condiții ls- 

• lorice, o bază trainică șl pentru ri
dicarea naționalităților pe o treaptă 
calitativ superioară. în contextul a- 
cestul mare adevăr al zilelor noas
tre, tovarășul SiiIo Andrăs și-a ex-

încheierea 
a făcut o

justa șl clară, marxlst-lenlnlstâ a

• Continuitate, perseverență, spirit creator in 

aplicarea tuturor prevederilor programului 

de educație comunistă
■J

h

.................. .
lor trebuie să fie, Innio’.e. de toate, 
o autoritate politică, morală și pro
fesională, ș! nu o autoritate de func
ție.

Vorbitorul s-a ocupat in continuare 
de unele aspecte privind activi tatea 
Consiliului Culturii ți Educației So
cialiste, subliniind necesitatea ca u- 
cesta să acorde un sprijin mal con
cret organelor locale, sA Întreprindă 
acțiuni mai eficiente 'pentru perfec
ționarea pregătirii cadrelor din ju
dețe, Îndeosebi a conducătorilor do 
cămine culturale.

Programul de Îmbunătățire a acti
vității ideologicc-educativo a par
tidului — a spus tovarășa Florica Ji- 
voi, șefa secției do propagandă a Co
mitetului județean de partid Arad — 
orientează "cit ®e ponte de clar acti
vitatea noastră! Aceasta nu ne seu-

- te te'.. 1 , 8
tește Insă In nici un caz de a glndl, 
de a da dovadă de Inițiativă, care, pe 
alocuri, nu prea se manifestă. Va tre
bui să urmărim mal stăruitor, In ac
tivitatea propagandistică, valorifica
rea creativității, stimularea inițiativei 
locale, anlrenlnd In această activitate

cuvînlulul rău, vorbitorul 
seamă de propuneri pri

vind Îmbunătățirea muncii presei 
culturale, a sfiptămlnnlelor șl reviste
lor de artă șl Uțenaiură, perfecțio
narea Instruirii ideologice a redac
torilor, Îmbunătățirea condițiilor de 
■viață materiale ale acestora.

împreună cu numeroși factori care 
conlucrează la edificarea societății 
noastre, arta contribuie șl ea la mo
delarea omului copabll să răspundă 
înaltelor exigențe ale societății în 
care trăim și muncim, a arătat in 
cuvintul ei Magdalena Popa, prlm- 
balerină a Operei Române din 
București. Tocmai de aceea, cal 
care lucrează in domeniul ar
tei nu pot fi indiferenți față de 
modelele de viață pe care Ie creea
ză ta cărți, în tablouri sau ta specta
cole, ori față de forma în care le mo- M _ _________
terializează. EI trebuie să se simtă vlnd antrenarea mai activă a Consl- 
tpt" mai' profund .responsabili pentru7 ..21..,
conținutul de Idei al creațiilor lite
rare șl artistice, pentru valorile es
tetice, sociale și morale cărora le 
dau viață și pe care le promovează 
ta rindul maselor. Pentru a putea răs
punde prin creația noastră înaltelor 
exigențe ale programului Ideologic 

primat acordul deplltre cu concepția a^biiii de partid trebuie să ne 
prcgâtjm no! lnț|nOt ai devenim oa
meni politici, care posedă capacita
tea de a înțelege evenimentele, cure 
pot pătrunde sensul șl semnificația 
istoriei contemporane, pentru a putea, 
la rindu-le, să' io facă Înțelese, prin 
arta lor, marelui public. Acestui scop 
11 sint consacrate eforturile desfășu
rate do organizația de partid din ca
drul Operei. Vorbitoarea a făcut li
nele propuneri cu privire la reduce
rea limitei virssel de pensionare a 
bnlarinilor, precum și cu privire la 
modalitățile do normare a aciivltăți-

; lor' ar tist Ico.
Problemele conținutului șl cali

tății spectacolelor, ale politic!! re
pertoriale au fost abordate, de 
Zrirehuș Alia Tău tu, actriță, secreta- 

1 nu.organlzftilel P.C.lț. ■ de Ja Teatrul 
j de:-stat>'dih”Oraden. O dată cu re- 
‘ levarea rezultatelor pozitive- In acest
s domsniuworblUMircairn'>c-I;l(.-iit une

le deficiențe, datorate de cele mal 
multe ori concesiilor făcute succesu
lui faeli, unei greșite Înțelegeri a ideii 
de accesibilitate, căutării unor for
mule superficiale ta dauna calității, 
răcind totodată propuneri menite șă 
asigure Îmbunătățirea activității tea
trale.

îmbunătățirea conținutului științi
fic, politic și Ideologic al procesului 
de lnvățămlnt, realizarea unei le
gături organice Intre cercetare șl ce
rințele prnedeij. formarea viitorului 
specialist care să Întrunească In per
soana sa pe organizatorul producției 
șl pe activistul politic șl alte proble
me complexe ale vieții univarsitaro 
și-au găsit o largă reflectare In 
cadrul dezbaterilor — a spus prof. dr. 
Ing. Stan Soare, prorector al Institu
tului de petrol,.gaze și geologie.

Pe noi toți ne emoționează și 
ne mobilizează Înalta apreciere, grija 
șl solicitudinea pe caro partidul, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Io ma
nifestă .față de ncilvllalea ș! viitorul 
școlii românești. Do aeeea tezele și 
obiectivele prezentate ih cadrul lu
crărilor Conferinței Naționale . no 
obliga șă ne angajăm, cu toată ho- 
tărlrea, In munca nobilă pentru rea
lizarea vastului ș! generosului pro
gram stabilit de partid. Subliniind 
că In munca de educație politică șl 
Ideologică slnt tacă multe sarcini 
c<?-ți așteaptă soluționarea, vorbito
rul a formulat o serie de oliservisșii 
critico asupra modulul de desfășu
rare a activității de instruire profe
sională și de pregătire politică-ideo- 
loglcă, relevlnd rolul determinant ce 
revine comuniștilor in perfecționarea 
Întregului proces de Instrucție și 
educație.

Prof. dr. Gheorghe Ciucu, rectorul 
Universității din București, a pus in 
evidență însemnătatea măsurilor Ini
țiale de conducerea partidului pentru 
legarea tavățămintului do cercetare 
și producție, precum șl modul ta 
care aceste măsuri iși găsesc mate
rializarea în cadrul universității. El 
a subliniat preocupările pentru edu
carea studenților, nu numai ca buni 
specialiști, dar șl ca oameni Înaintați 
șl buni cetățeni, 'devotați cauzei so
cial ismuiui.

In cadrul general al orientării data 
do către partid pentru îmbunătățirea 
substanțială a procesului instructiv- 
educativ, a spus, între altele, iov. La- 
zăr David, secretar nl Comitetului ju
dețean de partid Hunedoara, se Înscria 
șl măsurile luate pentru ridicarea ni
velului calitativ al tavățămintulul 
superior minier. Ținind seama de rea
litățile din județul Hunedoara, a 
subliniat vorbitorul, considerăm că o 
facultate de geologic tehnică șl o 
facultate dc siderurgie, alături de 
cea de rnino nr contura mai bine pro
filul specialistului de inul ta calificare 
de care aro nevoie Industria noastră 
extractivă. EI a formulat totodată li
nele propuneri in legătură cu reduce
rea perioadei de stagiu pentru Ingi
nerii mineri și Încadrarea lor încă de 
la Început ih fu ne; II direct produc
tive, cu responsabilități de maistru,

• încorporarea normelor eticii și echității socia

liste in activitatea tuturor comuniștilor, a
L| | ’li? -'z >'■ I

întregului popor - obiectiv esențial al muncii
* r '1 ■

PQliticoleducațive

• Creația literar-artistică 

marea omului nou, constructor al socialismului
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mai aetivă în for
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claie pe crîterl 
ficiență, ș . .
secție! propagandă a Comitetului ju
dețean Iași ai P.C.R., a arătat câ se 
impun o temeinică fundamentare ști
ințifică a activității polfî’co-idcrfio- 
gice, înscrierea ci pe coordonatele li
nul proces de continuă, perfecționare a 
formelor ș! mijloacelor de muncă. în 
aceasta ordine de Idol, vorbitorul a 
menționat un șir de acțiuni inițiate 
dc comitetul județean — schimburi de 
experiență lunare, inițierea unei se
siuni științifice consacrate perfecțio
nări! metodicii propagandei de partid, 
organizarea Intr-un șir de Întreprin
deri șl comune a unul sistem model 
de agitație politică, cu grija de a pre
veni toi ce ar putea duce la tipizare 
și depersonalizare ; crearea unul „la
borator" județean nl muncii politice 
de masă — sublLnlind că va trebui 
acționat cu nuli multă fermitate spre 
a Înlătura manifestările fesllvtste, 
tendințele de formalism și improvi
zație. . >

în aceeași ordine de idei, toi.-. Con
stanța Ciontii, președinta Comitetului 
județean Dolj nl femeilor, a subll- 
ntat' necesitatea unei preocupări spo
rite pentru gencrnliznren experienței 
pozitive In domeniul muncii politico- 
educative, a unei mal bune valorifi
cări a potențialului activuiui de par
tid șl de stat. Ea a propus, pentru a 
ne înlesni promovarea femeilor In 
munci de conducere, să fie sporită 
ponderea acestora In cadrul școlilor 
de partid șl al cursurilor de perfec
ționare.

Tov. Ineze Geza, secretar ol Comi
tetului comunal de partid Simoncșll, 
județul Harghita, și Maria Maxim, 
secretara Comitetului comunal dc 
partid DobLlIMJ ____ _
formulind linele obsen'ațli critico cu 
privire la munca politică, ideologică 
și culturală Iii rindul țăranilor coope
ratori, nu facili propuneri concrete, 
intre care prezentarea In fața țărăni
mii a mai mid lor filme documentare. 
Inclusiv In limbile naționalităților 
conlocuitoare, mut buna organizare a 
turneelor teatrelor de slat la sate. So 
simte nevoia elaborării unui număr 
mnl mare de lucrări dramatice care 
s:i reflecte vlațaș satului socialist

Tovarășii Dumitra Mușat. secretar 
ol comitetului de partid de Ia Uzina 
de pompe București, Ml hai I’lejița, 
secretar nl Comitetului orășenesc do 
partid MărășeșU, Andrei Mlrctiș, ac
tivist al Comitetului județean de

11 de optlmalltate șl e- 
Alecu Floareș, șeful

r glii ta, și Maria Maxim, 
Corni telului
ilrrtău, județul CovaMia, 

iele __
itlnca politică, ideologică
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partidului' cu privire la problema 
națională, care exclude orice Inter
pretare nlMtata-cosmopolIta despre 
roiul națiunii șnu ol naționalltaților. 
Dtnd o deosebită apreciere inițiativei 
partidului, a secretarului său gene
ra! de a se crea consiliile națlona- 
lltâțlior, subliniind roltll lor în e- 
ducațta patriotică, în activitatea ob
ștească, vorbitorul, a spus In Iriche-' 
lere : Slnt sigur efi in spiritul 
raportului tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vom puted asigura o acti
vitate mal bogată șl mnl cuprinză
toare și în domeniul educației ideo
logice. Doresc să asigur conducerea 
partidului nostru că noi, scriitorii 
maghiari din România, toată Intelec
tualitatea maghiară, vom munci In 
așa fel ca acea capodoperă a conști
inței socialiste pe care dorim a o 
vedea cit mai strălucitoare sâ poar
te șl semnătura nofflstrt.

Exprlmlndu-șl la începutul cuvln- 
tulul său totăia adeziune față de 
raportul prezentat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceăuțcscu, in cadrul Conferinței Na
ționale, scriitorul Letay Lajos a sub
liniat Importanța Istorică a acestui 
raport pentru propășirea țării. De a- 
samenea, a exprimat convingerea că 
documentele supuse dezbaterii secți
unii vor avea un efect excepțional 

uuliiuuu «,-uuu asupra, dezvoltării conștiinței secta-.
lui, exemplificând aceasta afirmație liste a poporului Referlndu-se In 

...............  - - ■ continuare ta sarcinile ce revin li
teraturii, vorbitorul a spus : inii pun, 
mie însumi, tn mod public, întreba
rea : ce fel de literatură Iși creează, 
promovează șl îți poate huliși cu a- 
devărat societatea noastră, ta acest 
moment Istorie ? Pentru mine,! ras-’ 
punsul nu e problematic : în anii a- 
ceștla, ctad — cătauzlndu-se după 
exemplul conducătorilor săi, șl in 
primul rtad după cel al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — partidul explo
rează cu mita nobilă pasiune forțe
le materiale șl sociale dinamlzablle, 
șl clrtd înlătură cu a’Jta nobilă pa
siune tot ceea ce împiedică sau frî- 

'n&azfl propășirea noastră — litera
tura trebuie să se străduiască, îna
inte de toate, să activizeze toate re
sursele de energie sufletească ale 
poporului nostru, pînă ta cele mnl 
latente, să înfiereze-cu nobilă pasi
une tot ce frlneazfi des&vlrșirea o-

adlcă tot ce obișnuim sft calificăm, 
In publicistica noastră, drept-vechi" 
și de societatea noastră. în

ale presei șl cele specifice radioului 
ți in special ale televiziunii. So im
pune eâ trecem cu mal multă fer
mitate la utilizarea exclusivă n mij
loacelor noastre specifice de expre
sie, exerdUnd cit mai larg funcția 
Badlotelovlzlunll — definită de to
varășul Nicolae Ceaușt&cu drept tri
bună captivanta de informare și 
dezbatere a problemelor politice, c- 
conomlce, sociale șl etice care preo
cupă in cel mal înalt grad pe mem
brii rocielfițlî noastre, scenă a celei 
mnl valoroase culturi, Instrument de 
masă pentru perfecționarea multi
laterală a omului. După ce s-n refe
rit ta necesitatea adoptări! unei legi 
a presei, vorbitorul a propus ca. 
In scopul dssfkvurări! unei acti
vități mal științifice in presă șl 
la Radiotek'vlriurte. sa se creeze, 
pe lingă Uniunea ziariștilor sau 
Academia „Ștefan Gheorghiu', un 
centru do studii, documentaro șl 
sondare a opinie! publice. De ase
menea, a făcut propuneri de îmbu
nătățire a structurii Interne a redac
țiilor. subliniind necesitatea ca ac
centul să cadă nu pe funcțiile orga
nizatorice, el pe funcțiile de redac
tori, realizatori de emisiuni, comen
tatori.

în cuvintul său. scriitorul Mircea 
Radu laeolian, drătlnd că In ultimii 
arii s-au creat posibilități excelente 
de afirmare pentru oamenii scrisu- 
I . .......... ’ " '■
cu situația din lași, unde s-au creat, 
in ultimii 8—0 ani, o editură, un 
puternic radioemlț&tor care aduce 
emisiunile studioului din îașl in a- 
tențla întregii țări, diferite publi
cații șl rcvls e.’ț1-» exprimat convin
gerea că grija ți atenția cu care 
partidul comuniștilor înconjoară 
gingașa activitate de croație vor fi 
răsplătite. în același timp, el a cri
ticat practicarea parazitismului so
rini de către unii pscudocreatori 
care, după ce au refuzat locurile dc 
muncă, s-au obișnuit să trăiască din 
Împrumuturi și ajutoare, și și-a 
exprimat acordul cu hotărîrea bi
roului Uniuni! scriitorilor de a ex
clude asemenea pseudocreatori din 
rindul membrilor fondului literar. 
Reforindurse in încheiere ta tndnto- 
rlrlle scriitorului, vorbitorul a spus : 
Nu știu cile cfiril mari vom avea In 
1978. Le dorim dt mal multe ?i dt 
mai valoroase. Știu Insă, cu pro- meniel In noi șl In Jurul nostru — 

aduce 
suflet

aie, toată intelec- 
K vom munci in 

ințel socialiste pe care dorim a o 

te -ți- semnătura noastră.

exactitate, câ viitori! ani vor 
o șl mal strlnsă legăturii de 
intre scriitori ș! partidul co

șef dc schimb, astfel ca Ia termina
rea stagiaturli. să fie formați pentru 
a prelua funcțiile corespunzătoare 
pregătirii lor.

Tovarășul Dumitra Ilaialia, pre
ședintele ComWel pentru consiliile 
populare șl administrația do stat 
a M.A.N.; exprimlndu-șl deplinul 
acord ca documentele supuse dez
baterii, a subliniat importanța În
scrierii intre normele vieții și mun
cii comuniștilor a eticii ș! echități! 
soctaliște, a cerinței ca toți comu
niștii, indiferent de poziția pe core^ 
o ocupă In societate, să respecte și!' 
să aplice leglîo țării. El a Inșfelag^ 
asupra întăririi controlului asupra 
aplicării legilor, prin atrogerea mai 
activă la exercitarea acestui control 
a tuturor comuniștilor, a maselor 
largi do cetățeni. Vorbitorul a făcut, 
de asemenea, o scrie de propuneri pri- 

liilor locala alo Frontului Unității 
Socialiste la perfecționarea acUvitajli 
poliilco-ldeologice, la întărirea acti- 
vitațil de control obștesc.

Subliniind rolul formativ al mun
cii, Importanța el capitală neutra 
educarea tinerel generații la spiri
tul eticii și echității comuniste, 
pensionarul Ion Bizgâ, delegat al 
organizației de partid a munici
piului București, șl-a exprimat în
treaga, adeziune ia propunerea secre- 
tarului general al partidului ca toți 
cetățenii tari! să aibă obligația de a 
lucra do la virata de 10 ani.

în încheierea lucrărilor secțiunii 
a luat cuvintul tovarășul Dumitra 
I’opcscu, care a arătat că dezbate
rile purtate; au relevat unele din 
multiplele elemente componenta 
alo monumentalei lucrări, cu 
caracter eminamente Ideologic, pre
zentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in fața Conferinței Na
ționale, lucrare ce constituie emana
ția unei profunde reflecții teoretice 
asupra nspedeior fundamentale ale 
vieții noastre sociale. Făclnd nu nu
mai o cuprinzătoare și extrem do 
profundă analiză a realităților șl ne
cesităților sociale din actuala etapă 
de dezvoltare a țării, dar șl o <lhs- 
chldare extrem da largă spre viitor, 
!:i nivelul > posibili taților pe care ni 
lțLpforff azidnstrumentele.de Investi
gație științifică, acest document ca
pătă o însemnătate realmente Isto 
că; ca un îndrumar, un inslrumi 
de orientare pentru partid șl peni 
Întregul popor.

Programul de, îmbunătățire a ac.. 
vitățil ideologice adoptat de plenara 
din noiembrie 1071 u C.C. al P.C.R. 
propus conferinței spre a fi însușit 
ca program al el — a spus vorbi
torul — este un program da amplă 
perspectivă ; el presupună dodă 
„nu“-url categorica : un „nu“ tendin
ței de a transforma activitatea ideo- 
loglcă-educativă intr-o campanie și 
un „nu“ tendinței de a o stata sau 
încetini, pe considerentul că pentru 
aeeasia ar fi destul timp In anii șl 
deceniile caro vor veni. Condiția 
realizării cu succes a programului 
este continuitatea, perseverența in a- 
pllcorea tuturor prevederilor lui.

Vorbitorul n subliniat In continua
re necesitatea unei continuo perfec
ționări a activității ideologice, edu- 
catlvb in două direcții fundamenta
la : In primul rlnd, In direcția adop
tării șl utilizării unor forma șl me
tode dt mal evoluate, mal moderne 
dc Inriurire a conștiinței oamenilor, 
inlăturind acele forme și metode de
pășite, valabile cu decenii in urmă, 
dnd nivelul de cunoaștere șl compe
tență ol maselor era mult inferior: 
în al doilea rlnd. in dlrffltțlă adtadrJi 
caracterului democrație, în sens Mjjț 
întregul efort de înrluriro a conșuntl 
țel șf gindirii oamenilor să se reali
zeze pe calea convingerii. 1.,

Toate acestea cer un mare efort '• 
din partea tuturor celor ce lucrează 
pe frontul larg ol muncii ideologicn- 
educative, pentru Înlăturarea rămăși
țelor stilului anacronic, birocratic, a 
tendințelor de o lucra numai după 
InslrucțlunL Ce instrucțiuni ne pot 
ajuta să răspundem Întrebărilor Ine
dite,. ncprevfizir.e pe caro le ridică 
viața, pa care le ridică.oamenii, să 
dăm soluții ecuațiilor cu atltea necu
noscute pe care le infățlșeoză con
știința umană in mișcare lntr-o so
cietate socialista ? Dc ce ar trebui a- 
semenea tipare tocmai in etapa tn 
care Partidul Comunist Român a fă
cut cel mal uriaș efort pentru a cris
taliza explicații dezvoltate ale sensu
rilor noțiunilor noi, alo prindpliloi 
noi care trebuie să guverneze socie
tatea noastră șl relațiile dintre oa
meni ?

Vorbitorul s-a pronunțat, de ase
menea, împotriva oricăror tendințe 
de a se imprima activități! educati
ve ■ un spirit de paradă. Programul 
ideologic a chemat la creșterea com
bativității, nu in vorbe șl epitete, ci 
In argumente, la o combativitate 
profundă, convingătoare, autentic re
voluționară Concluzia generală care 
se Impune este a desfășurării tutei 
acUvltâțl pătrunse do inițiativă șl de 
spirit creator, Întemeiata pe autono
mia de glndire a activiștilor parti
dului, a tuturor membrRor de partid, 
tineri ,și virelnid, tn spiritul liniei 
generale a P.C.R. — care reprezintă 
marxism-lenlnlsmul creator in Româ
nia.

în Încheiere, secțiunea a recoman
dat In unanimitate Conferinței Na
ționale adoptarea programului ideo
logic elaborat de plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 ca pro
gram ai Conferinței Naționale.

De asemenea, secțiunea a aprobat 
In unanimitate documentele ce au 
format obiectul dezbaterilor : proiec
tul Rezoluției cu privire la perfecțio
narea rtcilvltațiț politico-organizato- 
rlce șl ideologice a partidului și pro
iectul de Norme aîc vieții șl muncii 
comunlșUlor, ale eticii și cehitațil so
cialiste.

ii’.i consiliile
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noastre inter-
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Tovarășul Marin Popa, 
organizației municipale do partid 
București, membru de partid din 
ilegalitate, a subliniat că Partidul 
Comunist Român a acționat de-a 
lungul Întregii sale existența ca de
tașament activ al mișcării revoluțio
nare șl comuniste mondiale. Por
nind de ta cerințele internaționalis
mului In condițiile de astăzi, parti
dul nostru dezvoltă larg legâturilc 
de colaborare șl solidaritate cu toa
te partidele comuniste și muncito
rești, cu toate forțele revoluționare, 
democratice șl ontllmijcrtallste. Este 
un jnerit al partidului nostru că ac
ționează ferm pentru realizarea 
unității partidelor comuniste, pe 
baza concepției marxlst-lenlnlste, 
a respectării autonomiei șl dreptu
lui fiecărui partid de a-șl elabora 

Dotted in profunzlma raportul
subliniat vorbitorul — se poate rea
liza o unitate nouă, superioară, trai
nică, se pot depăși divergentele si 
Întări solidaritatea.

Exprimindu-șl deplinul acord cu 
bogatul bilanț In domeniul relații
lor externe ale tarii noastre, precum 
și cu prevederile pentru ncdvHatca 
de viitor, tovarășul T 
ambasadorul țării noa

zilele prezi
date do tovarășul Bodnaraș. Au 
participat peste 3OT do delegați și in
vitați 1a Conferința Națională a par
tidului — membri șl membri suple- 
anțl al Comitetului Executiv șl se
cretai ol C.C. al l'.C.It., șefi de s®cțr 
la C.C. al P.C.R., membri a! Comis! 
de politică eSternă a Marii Adunări 
Naționale, membri ol conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, dlplo- 
mațl din centrata ministerului și șefi 
de misiuni diplomatice, activiști al 
instituțiilor centrale șl organizațiilor 
dc masă și obștești care lucrează in 
probleme de relații internaționale, 
muncitori, țăran! generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință și cul
tură, cadre didactice, activiști do 
partid.

........ ............. .
prezentat Conferinței Naționale de 

' ' secretarul general al partidului, lo- 
JrȘrflșul Nicotao Ceaușescu, partlei- 
oanții șl-au exprimat deplina și e:i- 

iziMta aprobare față de raport, 
talia apreciere a activității interna

ționale desfășurate do Comitetul Cen
tral al partidului, de Consiliul de 
Stat și de guvernul român in perioa
da de la Congresul al X-lea al P.C.B. 
Iii unanimitate, oi au subliniat că a- 
caasiâ activitate este in deplină con
cordanță cu interesele fundamentale 
alo poporului român, cu aspirațiile 
Înaintate ale tuturor popoarelor, că 
ea sa Înscrie In liniile directoare sta
bilita dc congres privind ttdiitclrea 
prieteniei, alianței și colaborării eu 
toata țările socialiste ; întărirea eoli- 
doritațli cu toata partidele comuniste 
și celelalte partide și organizații 
niuncftorcștl, democratica, progresis
te ; intensificarea relațiilor cu toate 
statele independenta și eu mișcările 
de eliberaro națională ; dezvoltarea 
continuă a relațiilor multilaterale cu 
celelalte state.

în intervențiile lor, vorbitorii eu 
dat o Înaltă apreciere analizei știin
țifico, mnrxtat-lenlnlstij cuprinse In 
raport asupra fenomenelor vieții In
ternationale și mutațiilor intervenite 
pa arena mondială, precum și con
cluziilor desprinse din această ana
liză care subliniază necesitatea unei 
politici de destindere și normalizare 
a relațiilor interstatale, do partici
pare activă a tuturor țărilor la solu
ționarea problemelor majore alo lu
mii contemporane, de lichidară a 
politicii do forță, do promovare a În
țelegerii șl colaborării internaționala.

Delegații și invitații care au luat 
cuvlntul au evidențiat principialita
tea, dinamismul, sp’ritul constructiv 
al politicii externa Ș promovate du 
România eocinlisîă,. înalta -responsa
bilitate a partidului și statului nos-. 
iru pentru destinele păcii. Prin 
numeroase și grăitoare exemple din 
vtață, din propria activitate, partid- 
panțll la dezbateri au relevat apre
cierea de care se bucură In lume po
litica externă a partidului și statului 
nostru.

Pnrficlponțfi au dat glas slmțămin- _______________ ,_____
telor dc profundă stimă șl dragoste caro se afirmă tot mnl puternic 
față do conducătorul Iubit, tovarășul . ' ’ 
Nicolae Ceaușescu. exemplu de mili
tant comunist, patriot ®1 Internațio
nalist, caro are un rol determinant in 
elaborarea politicii externe șl in tra
ducerea ei în viață.

în cndrul lucrărilor secțiunii a fort 
elaborat și definitivat proiectul He- 
zolufiei cu prMrc ta politica ;1 actt- 
vilclea internaționald alo Partidului 
r ■ " ■
claUste România, caro a fort prezen
tat apoi spre aprobare plenului 
Conferinței Naționala.

Dezbaterile din secțiune au relevat 
activitatea consecventă desfășurată 
do partidul și statul român pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, 
colaborare multilaterală șl solidari
tate Internaționalist cu toate țările 
socialiste, aceasta constituind, așa 
cum se știe, o coordonată fundamen
tală a politicii noastre externa. Sub- 
Rnilnd că raportul prezentat de to- 
vorflwl Nicolae Ceaușescu exprimă 
hotăroțea țării noastre dc a întări în 
afi^țîfafflro legăturile cu țânle ins- 

■ preună cu care pășim farm 
mul socialismului i’ 
itțivarășul Barbu Zal................. .
iahtul permanent al P.C.R. în co
legiul de redacție’ al revistei „Pro
bleme alo păcii șl socialismului”, a 
spus : Avem relații bune cu toate ce
lelalte țări socialiste, fără ex< 
și acest lucru spune prin el 
foarte mult, atît despre prcsiig 
care so bucură partidul nostru, dl și 
despre contribuția practică po care 
țara noastră o aduce la cauza unită
ții țârilor socialiste, n creșterii in
fluenței socialismului în lume. O dală 
mei mult, cu prilejul acestei confe
rințe «1 manifestă poziția princi
pială, justă a partidului nostru, cure 
consideră că divergențele Intre ță
rile socialiste slnt vremelnica și 
cheamă la depășirea lor pe calea 
discuțiilor în spirit tovărășesc. Vreau 
gâ subliniez că în munca pe care o 
duc In exterior pe linie de partid 
am mereu prilejul să constat pres
tigiul de care ®e bucură partidul 
nostru, tovarășul Nicotao Ceaușescu 
personal, ca promotor consecvent al 
unei politici ce îmbină patriotismul 
cu internaționalismul, militează ferm 
pentru cauza unității tuturor țărilor 
socialiste.

In cuvlntul său, tovarășul Mihail 
Roșîanu, președintele Consiliului ge
neral A.H.L.U.S., a relevat preocu
parea constantă a partidului nostru 
pentru dezvoltarea legăturilor do 
prietenie și solidaritate cu Uniunea 
Sovietică, cu celelalte state socialiste 
europene, eu R. P. Chineză și 
celelalte state sticla liste din Asia, 
cu Cuba -- evoci nd în acest 
sens însemnătatea contaclelo? șl 
Inlilnirilor dlntro conducătorii da 
partid și de stat ai țârii noastre 
gi cei oi celorlalte țări socialiste, 
a schimburilor dc delegații și vi
zite reciproce ta diferite niveluri, 
cara au prilejuit rodnice schim
buri de vederi și de experiență. 
Partidul nostru acționează neabătut 
pentru cristalizarea și afirmarea 
principiilor relațiilor do tip nou In
tre statele Boclallste, care &a aslgu- . 
re o colaborare fructuoasă și să ofe
re modelul rotațiilor interstatale ®le 
viitorului, O contribuție de seamă 
tn acest ser.s este propunerea, con
ținuta In raport, ca țările socialiste 
să precizeze mai exact, mal in a- 
m&nunt, normele de relații dintre 
ele șl căile pentru a se acționa 
ferm șl consecvent pentru afirmarea 
.□ viață a acestor prindpIL

Je 
m ui r^vau, uicLuuri ua Comiăfel
de politică (Sterna o Marii Adunări

de viitor, tovarășul Petre toncsru, 
ambasadorul țării noastre In Cuba, 
a subliniat Înaltul prestigiu de care 
se bucură, In prima țară soriollstă 
de pe continentul american. Româ
nia, politica el externă, personalita
tea secretarului general al P.C.R. 
Vorbitorul a relevat că, în spiritul in
dicațiilor cuprinse In raportul tovară
șului Nicolae Cenușcscu, se Impune 
necesitatea de a se acționa pentru 
intensificarea legăturilor de colabo
rare reciprocă pe toate planurile.

Alături de toți oamenii muncii din 
România socialistă, și oamenii mun- oii ci 8 I *1 n !-■■■ 1 IfT — — —- ti— ■ >_. . * a mar 

spus 
t al

>11 oamenii muncii din 
listă, și oamenii mun

1 k

p

dus la ImbunSlăți rea 
versificarea relațiilor 
naționale — a subliniat vorbitoarea.

în dezbaterile asupra politicii in
ternaționale a partidului șl statului 
nostru, o serie de vorbitori ou sub; 
liniat importanța acordată relațiilor 
cu țările care au pășit pe ralea dez
voltării independente, apreciind că a- 
ceste relații constituie încă o expre
sie n politicii constant orientate spre 
Întărirea solidarității cu lupta aces
tora pentru consolidarea Independen
ței, pentru progres economic șl so
cial. Evodt’ !. 
tele deosebit do rodnice ale vizitei 
efectuate C 
Ceaușescu In opt țări 
țelegerile și acordurile stabilite cu a- 
cest prilej, tovarășul Alexandru Tu- 
jon, ambasadorul țării noastre in 
Republica Zair, u arătat că sporirea 
rotațiilor cu un număr mereu mai 
maro de țări din Africa, Asia șl din 
America Latină este In interesul șl 
avantajul reciproc, contribuind in 
același timp la întărirea influenței 
socialismului In lume, a solidarității 
cu toate forțeio democratice șl pro
gresiste. Aș vrea să 0mlntcsc că pen
tru prima oară In istoria Mișcării 
Populare a Revoluției din Zair a 
fost semnată o declarație comună cu 
un partid comunist — Partidul Co
munist Român — ceea ce confirmă 
cu elocvență prestigiul Internațional 
de care .se bucură partidul nostru.

La rlndul său, tovarășul Valeria 
Pop, ambasadorul României In 
Uruguay, n subliniat că țara noastră 
șl-a Inmulțlț numărul prietenilor șl 
șl-a dștlgat o largă almpatla in ță-

___________________________________

i progres economtc și su
ind ta acest sens rezulta
tul do rodnice ale vizitei 

de tovarășul NI colac 
‘n opt țări din Africa, In-

Românlel o deosebită
aprecierea unui număr, tot mat in 
semnat 1 de state. Mișcat
jMce ( . .... . .. .
rut activitatea In i

autoritate, 
»a- 

st ’ de state. Mișcarea pentru 
din țara noastră,și-n desfășu- 

direcția susținerii 
l>e plan extern a principiilor itoliilcll 
IM)rlldulu! nostru, principii conside
rata In lumea de nzi ca fiind hotă- 
ritoare pentru instaurarea unui cli
mat de pace și destindere, nslgu- 
rind condițiile ca toate popoarele să 
fie ferite de pericolul unul nou răz
boi mondial și gă-șl poată consacra 
eforturile evoluției spre nrogres șl 
bunăstare. Doresc să subliniez că ra
portul secretarului general exprimă 
gindurllc Întregului nostru popor, 
pronunțlndu-se ferm pentru stinge
rea tuturor focarelor de conflict, pe 
căi politice, prin tratative. Poporul 
român nutrește sentimente de 
profundă solidaritate cu cauza dreap
tă a poporului vietnamez, o celor
lalte popoare din Indochinn, Împăr
tășind speranța că, în cadrul trata
tivelor de la Paria, se va ajunge In 
cel tnai scurt timp ta o soluție po
litică, ceea ce ar corespunde nilt 
Intereselor popoarelor Implicate In 
conflict, cit și Intereselor generale 
ale păcii In lume.

Dezvoltarea poIitîcU noastre ex
terne se Întemeiază pe principii 
trainice — a subliniat în cuvlntul 
său tovarășul Avîsalon Georgescu, 
delegat al organizației de partid 
Dîmbovița, membru ol biroului co
mitetului județean de partid. Parti
dul șl statul nostru nu se amestecă 
in treburile interne ale nici unul 
partid sau stat, mlliteazâ cu energie 
pentru afirmarea acestor prlndpli —

generale ale politicii partidului, caro 
și-au găsit in acest document o nouă 
și strălucită expresie do aplicare 
creatoare a învățăturii mnrxisi-lenl- 
hlste la condițiile șl stadiul de dez
voltare a țării noastre — a arătat to
varășul gcneral-Iocotencnt Vasile 
Peirnț, delegat iți organizației de 
partid a municipiului București, 
comandant al trupelor de grăni
ceri. întreaga muncă politică des
fășurată cu militarii torțelor ar
mate are ca obiectiv centrul 
însușirea politicii partidului, dezvol
tarea conștiinței soctalLsta, educarea 
lor In spiritul patriotismului șl in
ternaționalismului proletar, cti apără
tori de nădejde ol Independenței șl 
suveranității patriei.

Măi mulțl participant! In dezbateri 
nu relevat necesitatea de :: . z. 
slgtira participarea tuturor statelor, 
fără deosebire do mărime, forță aau 
potențial, la soluționarea marilor 
probleme alo contemporaneității. în 
ncest sens, a fost puternic subliniată 
Însemnătatea internațională a propu
nerii prezentate In raportul secreta
rului general al P.C.R. privind ne
cesitatea realizării unei Înțelegeri cu 
caracter universal prin care să fio 
recunoscut principiul că nici o pro
blemă care Interesează diferitele 
state nu poale fi reglementată dealt 
cu participarea directă șl cu respec
tarea intereselor celor in cauză ; să 
fie înscrisă abolirea forței șl ame
nințării cu forța in relațiile Inter
naționale ; să consfințească respec
tarea dreptului sacru ol tuturor tari
lor ta existență liberă ; să statueze 
că orice încălcare a principiilor de
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roman, ta Interesul cauzei socia
lismului șl prieteniei înfro popoare.

Numeroși vorbitori s-au referit pe 
larg In curtatul lor In politica 
României do colaborare șl cooperare 
cu toate țările, ta spiritul coexisten
tei pașnice, relevlndu-so ta context 
contribi / ' - - - -- -
caro tara noastră o aduce, prin po-„_ ____ ._ ,J( , __
recile, lu creai 
destindere și ( 
nalfl

Exprltnlndu-șl adeziunea deplină

./•

ci! din județul Harghita, români, 
ghiuri șl de alte naționalități — a 
tovarășul Peter Kovacs, delega. ™ 
organizației județene de pariiâ Har
ghita. președintele cooperativei sgri- 
cole de producție din comuna Dltrău 
— susțin din toată Inima pollUca 
partidului, care dă glas voinței și gln- 
(tariior noastre. No străduim cn, 
o dată eu aprobarea politicii externe? 
irii o sprijinim prin fapte, muncind 
Ea obține rezultate cit mai bune.

1 că aceasta este nu numai o în- 
rlre națională, dar șl una Interna

ționalism, căci cu cit flecare țară so
cialistă osie mai înfloritoare, cu atît 

.cale mai puternic socialismul In an
samblu. Acest adevăr, pa care 11 
subliniază In permanență partidul 
nostru, rte-a Însuflețit In munca noas
tră și ne va insufleți și de nd-lna-t 
inie In tndeplinlrga,; hotfirlriloifiGoaTi 
ferinjfai, Naționale.

Impresia domlnont&iipoi’.cnroamliăî 
Itat-o raportul prezentat do tora- 
rflșul Nicolae Ceaușescu, n spus in 
cuvlntul sâu tovarășul Dumitru Preda, 
delegat al organizației județene de; 
partid Timiș, este optimismul robust 
ce se degaja din analiza profund ști
ințifici pe care o conține cu privire 
ta evoluția lumii contemporane, 1a 
„— „—m —■ 7-iternlc for
țele socialismului, pâcii și progresu
lui. în mod evident, o caracteristică 
prlnelpnlă a acestei evoluții este — 
așa cum se arată în raport — ten
dința spre colaborare și unitate a di
feritelor partide și forțe politice de
mocratice.. Revine partidelor comu
niste misiunea do cinste de a mlilta,
mocratice. Revine partidelor comu
niste misiunea do cinste de___
pe planul fiecărei țări șl pe plan in
ternațional, pentru folosirea preml-

Comunist Român și Republicii So- sclor favorabile existente; pentru

știe, o coordonată fundamen- 
loIiticU noastre externe. Sulj-

exprlmă 
întări în

șlm ferm pe dru
gi comunismului, 
.harescu, reprezen-

nostru, cure

dezvoltaren unei largi colaborări cu 
toate forțeio progresiste. Constatăm 
cu ndlneă satisfacție că partidul nos- 
tru acționează perseverent in acest 
sena —■ ața cum stă mărturie extrem 
do bogata activitate de contacte și 
relații, inlllnlri șl schimburi de vizite.

Raportul prezentat de tovarfișul 
Nicolae Ceaușescu — a arătat tova
rășa Maria Groza, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femeilor — 
menționează cu tot temeiul faptul 
câ un rol important în cadrul forțe
lor progresiste ale contemporaneltă- 
țil I I nu femeile. Este cunoscută 
participarea femeilor In ampla miș
care grevistă din diferite țări capi
taliste, ta lupta pentru drepturi șl li
bertăți democratice, participarea lor 
la marile acțiuni ds protest Împo
triva agresiunii Imperialista In Indo
china. de solidaritate cu lupta do 
eliberare națională și socială a po
poarelor. La această conferință, ca șl 
cu alte prilejuri, secretarul generai 
al P.C.R. a subliniat contribuția de 
seamă n femeilor din România in 
vasta operă de construcție social Istă. 
Aș dori să menționez șl activitatea 
Consiliului Național al Femeilor in 
domeniul relațiilor externe. Mișca
rea do femei din țara noastră acor
dă o atenție deosebită dezvoltării 
relațiilor de prietenie eu femeile din 
toate țările socialiste, extinderii le
găturilor cu organizațiile pro
gresiste din țările în curs de 
dezvoltare, din culetalte state nlegreslslc ... ............ -dezvoltare, din culetalie state alo 
lumU. Fără îndoială că priatr-o 
mobilizare mai Intensă a femei
lor so poate acționa tot mal 
eficient în direcția sporirii ponderii 
popoarelor In rezolvarea unor pro
bleme do Interes vital, cum este de
zarmarea. Aș dori să asigur confe
rința că organizația noastră de femei 
ișl va aduce In continuare întreaga 
contribuție la transpunerea in viață 
a politicii interne șl externe a parti
dului și statului nostru.

Tovarășa Larisa Munteanu, secre
tar al Consiliului Central al U.G.S.R., 
n exprimat atașamentul profund al ț 
sindicalelor din țara noastră față de 
analiza științifică a diferitelor feno
mene internaționale, față de orien
tările cuprinse In raport in legătură 
cu politica externă a partidului șl 
stalului nostru. în acest context, 
vorbitoarea a făcut o succintă pre
zentare a activității Uniunii Gene
rale a Sindicatelor pa plan Inteima- 
țlonal pentru promovarea politicii 
externe a P.C.R. de dezvoltare a 
relațiilor de prietenie cu sindi
catele din toate țările raclai iste, din 
celelalte țări ale lumii. în prezent 
există legături pe linie sindicală cu 
organizații din 110 țări. în ultimii 
nr.l, România a fost vizitată de 9i 
de delegații sindicale, Iar reprezen
tanți ai sindicatelor româno bu fost 
oaspeții • a; 83 do 
U.GSJL din martie anul trecut, in
dicațiile data cu acest prilej de to
varășul Nîcolne Cenușescu, măsurile 
BtaWUte In legătură cu rolul șl sar
cinile sindicatelor In etapa actuală au

țâri. Congresul

redaclor-șef al pubUcnțlRor pentru 
străinătate, apreciind ca munca de
pusă pînă acum in acest domeniu, 
cu toate marile succese obținute, 
este departe dț, a fl 1a îrdUUmea 
prestigiului României In lume, la 
înălțimea sarcinilor trasate de 
partid, a 7 !’ _ " L
deziderate ale perfecționării ac
tivității șl sporirii eficienței in 
domeniul propagandei externe.

Sentimente de mîndrle patriotică, 
hotâriren de a sluji cu credința" pro- 
Eul partidului; întreaga sa po- 

internă și Internațională a ex
primat In cuvțntul șău tovarflȘul 
Vida Geza, arttei al poporului. Vor
bitorul a relevat citeva din iirinci- 
palele cerințe ale valorificării te
zaurului de cultură populară din 
patria noastră șl, in spectai, din 
Maramureș, a cărui popularizare in
ternaționala este de natură să con
tribuie la moi buna cunoaștere a 
poporalul român, a preocupărilor 
sale do veacuri pentru păstrarea șl 
cultivarea frumosului, pentru pace 
șl prietenie între popoare.

La contribuția pe care o aduc 
schimburile Internaționale în dome
niul sportului Ia cunoaștere' și în- 
țeleadro între popoare s-a referit, in 
cuvlntul său, tovarășul Ahghel 
Alexe, delegat al organizației mu
nicipale de partid București, pre
ședinta al Consiliului național pen
tru, educație fizică șl sport, subli
niind justețea politicii partidului și 
statului nostru de sprijinire perma
nentă și dc InteMlQcaro a contacte
lor în acest domeniu dintre România 
și alta țâri.
. După ce și-a exprimat deplina a- 
deziunc la întreaga politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, tovarășul Dușan Sablici. 
delegat al organizației județene da 
partid Timiș, , director al Liceului 
nr. 10 din Timișoara, a , ap.-cdat 
sarcinile de cea mal mare Impor
tanță ce revin lucratorilor din sec
torul invățămintulul pentru culli- 
1 - 
clpiilor nobile ale coSaborărif 
prietenie! cu toate popoarele ,et 
pene, cu toata popoarele lumii, 
caro partidul șl statul nâ 
le așează la ' 
ternnțlonale ale 
tru educarea tinerelului 
ritul cunoașterii profunda e polii 
externe a partidului șl a atașami 
tulul nețărmurit pentru tradu;! 
el In viață.

Comuniștii, ceilalți oameni 
muncii hunedorenl —' n spus

formulat o serie deiuția deosebit do activă pe 

lltlca sa consecventă In această 'di
recție, la crearea unul climat de 
destindere și colaborare Internațio
nală la edificarea unei lumi a păcii 
și securității,

Exprlmfadu-șl adeziunea deplină 
față de întreaga politică Internă și 
externă a partidului ș! stalului nos
tru, față de orientările ei in 
viitor, așa cum rezultă din raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, delegatul organizației 
județene de partid Galați, tovarășul 
Vaslle I'odașcă, lăcătuș la Combi
natul siderurgic, a relevat preocupa
rea permanenta a conducerii parti
dului și statului nostru pentru dez
voltarea schimburilor de valori ma
terialo șl spirituale ale României cu 
alte țâri. Aceasta reprezintă o con
tribuție practică, atît la valorificarea 
mal buna a potențialului economic al 
țârii, cit și fa cauza progresului șl 
colaborării Intre popoare, la asigu
rarea unul climat de destindere in 
lume. Vorbitorul a scos In evidență 
sarcinile concrete ce - revin colecti
vului de muncă pe caro f 
zlntă in direcția partldpăriL I 
sporirea producției șl exportul) 
mâneac și, pe această cale, la 
zarea politicii partidului, atît în fău
rirea societății corinllștc multilnte- 
relațllîor .........

Iea, delegată a

sporirii eficienței in

popondu! român, 
safe de voadirl j*

11 repre-
11 sale la 

iui ro
le, la reali-

1 societăți! socialiste mulUtate- 
dezvoltate, cit ș: Ia dezvoltarea 

-----[ItSor noaslro internaționale.
în același sens, tovarășa Ana llcr- 

lea, delegată 0 organizației jude
țene de partid Hunedoara, maistru 
ta Fabrica chimică Orățtlc. rele- 
vfnd legătura directă dintre înflori
rea multilaterală n. țării șl sporirea 
participării României ta diviziunea 
internațională a muncii, a Împărtășit 
citcva din preocupările colectivului 
de muncă din care face parte In ve
derea înfăptuirii sarcinilor gale eco
nomice, In special In domeniul asi
gurării cantitative și calitative a 
comenzilor externe la nivelul exi
gentelor actuale.

Așa cum subliniază tovarășul 
Nicotao Ceaușescu la raportul pre
zentat conferinței, a spus ta rlndul 
sâu tovarășa Maria Feher, delegata 
o organizației județene do partid 
Satu-Mare, maistru la Fabrica 
„Mondiala*, unitățile Industriale ou 
datoria de a-și oduce Întreaga lor 
contribuție5 la- îndeplinirea " sărCtaH 
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tatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste, 

a tuturor forțelor revoluționare, democratice,
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® Spluționarea problemelor internaționale — 

nu pe calea forței, ci prin tratative, cu 

respectarea drepturilor tuturor popoarelor 

rile Americll Latine. în Uruguay, 
realizările poporului român sini bine 
cunoscute ș! comentate In cele mal 
diverse cercuri. Vorbitorul o citat 
dintr-un ziar Uruguayan aprecieri 
care relevau câ „România șl pre
ședintele Ceaușescu au știut să csștl- 
ge simpatia întregi! omeniri, datorită 
politicii juste desfășurate și contri
buțiilor valoroase, uneori decisive, 
suta.w In momente dificile internațio
nale*. El a relevat, totodată, deose
bita importanță teoretică a analizei 
conținute In raport cu privire ta pro
cesele progresiste cure au loc pe con
tinentul laUno-amerlcan, 0 tezei eu 
privire la tendința celor mal înainta
te forțe sociale din America Latină 
de a se grupa pentru înfăptuirea de 
tronsfonnări; revoluționare, do adinei 
reforme demon-atice.

în cuvinte vibrante, ____
general maior .Marin Dragu, delegat 
al org&nlîațlcJ județene de partid 
Brașov, a dat expresie atașamentului 
fierbinte al militarilor față de întrea
ga politică In tons fi și externă a parti
dului și statului. Asemeni întregului 
papor, parte integrantă a Iul, tinerii 
oftați in rindurlie forțelor armate 
Ișl mobilizează toate energiile pen
tru îndeplinirea obiectivelor trasate 
de. partid — n subliniat vorblloruL 
Militarii forțelor noastre armate sini 
animați da idealurile păcii, sini ho- 
tărițl să apere oricînd cucerlrîlo re
voluționare ale poporului, indepen
dența patriei, slnt animați de Ideile 
Internaționaliste ale prieteniei cu 
militarii din toate celelalte țări ro- 
cinliste, ale solidarității cu lupta pen
tru libertate șl independență a tu
turor popoarelor.

Numerori vorbitori au relevat con
secvența neabătută cu care România 
ișl întemeiază relațiile sale Interna
ționale pe principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectului Indepen
denței șl suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării ta 
forță șl ta amenințarea cu forța în 
soluționarea litigiilor dintre state.

Constatăm cu mare satisfacție — a 
spus tovarășa Sanda Rnnghcț, dele
gată a organizației municipale de 
partid București, secretar a! Comi
tetului Național pentru Apărarea 
Baril — că aceste nornM funda
mentale pentru care România ae 
pronunță ferm șl pe care le promo
vează atît de stăruitor, cu atlta con
secvență. se Impun tot mal mult 
In viața Internațională. Pe aceste 
raporturi’slnt clădite bunele relații 
pe caro Io întreține tara noastră cu 
toate statala lumii ; elo au adus

&

:•

h

ț.

tovarășul7

singurele caro trebuie să guverneze 
în relațiile Internaționale intr-o 
lume civilizata. Faptul că — așn 
cum precizează eu deosebită clari
tate tovarășul Nicotao Ceaușescu — 
România va continua și in viitor eu 
consecvență aceasta politică, cores
punde intru totul gîndurilor și as
pirațiilor noastre, dorințai noastre 
de a ne făuri un viitor fericit, In- 
tr-o lume a demnității și respectu
lui tuturor popoarelor.

Am fost profund impresionat de 
extraordinara bogăție de teze șl Idei 
a raportului, de profunzimea apre
cierilor privind schimbările tn ra
portul do forțe șl mufațlllb social- 
politiee din Întreaga lume, de jus
tețea, oportunitatea șl caracterul 
construedv al soluțiilor preconizate 
pentru rezolvarea problemelor ac
tuale șl de perspacfivâ ale lumii 
contemporane — a relevat 1a rlndul 
său tovarășul George Elian, amba
sadorul României ta Hnga. Din an
samblul acestor Idei se degajă conclu
zia necesității unei politici do egali
tate in drepturi Intre state, de colabo
rare șl desllndord, do pace In lume. 
Indicațiile cuprinse In raport vor 
constitui pentru toți lucrătorii In do
meniul diplomatic cuvint de lege — 
dc urmat și de dus la Indepllnlro in 
întreaga lor activitate.

Analiza științifică a fenomenelor șl 
schimbărilor Intervonite po arena 
mondială, Întregul capitol din raport 
privind relațiile Internaționale, a 
spus tovarășul Petre Popteanu, dele
gat al organizației județene de pnrtld 
Alba, maistru 1a întreprinderea me
talurgică Aiud, cbnslRule, după pă
rerea mea, o contribuție valoroasă ta 
teoria mârxlst-lchliilslă șl totodată o 
adevărată Cartă a raporturilor dintre 
state. Oamenii muncii do ta între
prinderea metalurgică Alud g-au 
străduit și se străduiesc continuu 
să-și îndeplinească exemplar sarcini
le de producție, tar acum slnt antre
nați in efortul general ol întregului 
popor de îndeplinire înainte de ter
men a plaaulul clndnaL El consi
deră munca lor, cn șl a Întregului 
popor, o expresie n totalei adeziuni 
la politica Internă șl externă a Pnr- 
llduluij Comunist Român, contribuția 
lor la construirea socialismului fn pa
tria noastră $L prin aceasta, Ia întă
rirea sistemului mondial socialist, n 
forțelor progresului in lume.

Țin să exprim in numele comuniș
tilor, ol tuturor militarilor din tru
pele de grăniceri deplina aprobare 
față de raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceoușeiscu, față de liniile

• a
relații între «teta va fi considerată 
ea act Împotriva păcii

Ara cinstea de a face parte dintre 
acei caro pot măsura prin activi
tatea lor zilnică autoritatea României 

inlernațional — a spus to- 
Corael Bogdan, ambasadorul 
îi ta S.IJ.A. Tml exprim sa

tisfacția că mă aflu printre repre
zentanții unei țări care, ta tumultul 
evenimentelor, Lși poate ține Întot
deauna fruntea sus pe arena inter
naționalii. Noile teze expuse in 
raportul prezentat de tovarășul 
Nicotao Ccaușescu dau noi răspun
suri limpezi și principiale ia pro
blemele cele mnl actuale ale vieții 
internaționale. Datoria noastră este 
să traducem în vtață bogăția de idei 
șt orientarea fermă a partidului nos
tru pe plan extern. In acest sons, 
vorbitorul a făcut o scrie de pro
puneri privind aplicarea ta practică, 
cu mal mare operativitate, a hotfirl- 
rllor și indicațiilor trasate da con
ducerea de pnrtld șl de stat.

Amintind 
conduce Înseamnă Înainta 
orice a cunoaște”, tovarășul Al
bert Alexandru, delegat ol orga
nizației județene do partid Bra
șov, președintele consiliului oameni
lor muncii de naționalitate maghiară 
din acest județ, a spus : Acest stil 
de muncă — do a cunoaște perma
nent realitatea X a caracterizat și 
activitatea partidului și statului nos
tru șl pe plan internațional. Studiind 
permanent fenomenele de pe arena 
mondială, anallzlndu-le" ta spiritul 
viu, specific științei marxtst-lenlnista, 
partidul nostru a elaborat o politică 
realistă, caracterizau! prin Ir-o înaltă 
principialitate, caro șl-a ctșllgat un 
binemeritat prestigiu. Această 
practică este ridicată po un plan su
perior ta actualul raport ol secreta
rului general, care, pe baza analizei 
profunde a proceselor actuale alo 
lumii contemporane, ajunge la con
cluzii mobilizatoare privind Intensi
ficarea luptei pentru o pace trainică, 
pentru înțelegere șl colaborare Inter
națională. De ta această tribuna ex
prim adeziunea deplină a tuturor 
muncitorilor, țăranilor și intelectua
lilor de naționalitate maghiara din 
județul Brașov față de politica in
ternă șl externă o partidului? Cu 
sentimentul de cetățeni egaii în 
drepturi in pătata noastră comună, 
nu ne vom precupeți eforturile pen
tru a contribui prin munca noastră 
la obținerea de noi succese, spre bi
nele patriei ți al Întregului popor

un vechi dicton, „a
de

ierț _ exterior. Realli^ren 
nte înseamnă nu .nunwi H 
valorificări; a muncii so

ciale a poporului, ci și o modalitate 
concretă de o asigura traducerea in 
vtață u principiilor juste care 
călăuzesc politica externă a parti
dului șl statului nostru, între care 
un loc de frunte i! oniji"; dezvolta
rea necontenită n comerțului exte
rior, ca mijloc de InteMlficare a 
colaborării pe Ikizh deplinei egali
tăți șl avantajului redproc șl cn 
premisă materială n păcii între po
poare.

Un mare număr de vorbitori au 
evidențiat contribuția deosebită a ță
rii noastre ta stimularea procesului 
de eliminare a încordării de pe con
tinentul european șl de normalizare 
a relațiilor intercuropene, de Înfăp
tuire n imul sistem trainic de securi
tate. In cndrul dezbaterilor, au fost 
evidențiate apreclerilo din raport cu 
privire ta importanța deosebită pe 
care o au in procesul edificării 
securității europene intensificarea 
schimburilor economice, tehnlco-ști- 
Ințlflce -- fără nici o discriminare ■■■ 
dezvoltarea largă a cooperării ®1, tot
odată, rolul Însemnat pe care l-ar 
avea stabilirea, ds comun acord, între 
țările continentului, n modalităților 
privind umpllflcaren schimburilor de 
informații șl a relațiilor culturale, ca 
factori de apropiere și dezvoltare a 
colaborării între popoare.

In cuvlntul său, tovarășul Valcnlin 
IJpattl, ambasador, director in Mi
nisterul, Afacerilor Externe, a arătat 
că. pe baza propunerilor României, 
lâ recenta conferință a miniștrilor 
culturii din țările Europei, desfășura
tă la Helsinki sub egida UNESCO, 
a fost adoptată o rezoluție care 
recomandă țârilor europene să pro
moveze o politică culturală așezată 
pe respectarea strictă a principiilor 
unanim recunoscuta ale dreptului In
ternațional, să Imprirfie, in masele ■ 
largi, prin actele de cultură, refuzul 
violenței, al politicii de fottă șl 
amenințare cu forța, al politicii 
de dominație șl agresiune, să 
încurajeze circulația Ideilor șl va
lorilor culturale autentice. înaltul 
spirit umanist al propunerilor româ
nești — a spus vorbitorul — a dat 
posibilitatea ca forumul de la Ilal- 
slhȘl să șl le Însușească, ceea ce re
flectă recunoașterea internațională a 
liniei de profundă responsabilitate 
față de destinele și aspirațiile 
popoarelor europene, a politicii 
partidului șl statului nostru.

în aceeași ordine de Idei, tovarășa 
Tamara Dobrin, vicepreședinta al 
Consiliului Culturii șl Educației So
cialiste, s-a referit ta posibilitățile 
sporita ce există In domeniul ampli
ficării relațiilor culturale dintre ță
rile europene, orătlnd că sectoarele 
responsabile de acest domeniu din 
țari; noastră trebuie să depună astăzi, 
mai mult cn oridnd, eforturi asidue 
pentru lărgirea relațiilor culturale 
dintre țara noastră șl alte țări, pen
tru valorificarea tnai bună peste ho
tare a tezaurului cultural românesc. 
Vorbitoarea a propus elaborarea unei 
metodologii științifice a relațiilor cul
turale pe o perioadă îndelungată, 
cure să permită o atentă traducere în 
vtață a hotfi.ririlor Plenarei din 3—3 
noiembrie 11171 cu privire ta selecția 
valorilor culturale.

Itamnrdnd Interesul care exM In 
lume ntlt pentru realizările obținute 
de poporul român, dt șl pentru poli
tica externă a României socialiste, to
varășa Elena Livczeanu, membrii a 
ComiletuluJ executiv al Consiliului 
Național al Femeilor, s-a referit pe 
larg Ia sarcinile propagandei româ
nești In străinătate. Vorbitoarea a 
subliniat necesitatea diveraîfîcfirU 
formelor de prezentare perie hotare 
a realizărilor țării noastre.

în același serta, tovarășul Nicolae 
Moraru, delegat al organizației 
mtmicipsla de partid București,

tanță ce revin lucrătorilor din sec- 
f . ■ ■ v—' : _____ _
varea In rlndul tineretului a pi 
ctpillor nobile ale cstaborărll 
prieteniei cu toate popoarele ,et 
pene, cat toata popi ’ ' “
caro partidul și _ _____

baza relațiilor ln- 
ale României. per.- 

în spl- 
loiiddi 
jamen-. 
facerea

a
■o-

cuvlntul său; tovarășul Ionel Clădea',> 
delegat al organizației judetene'rdfc 
partid IduHtjdoara.Jnslnw la CSifei, 
îra.Eul ,5șldeȚ.iiraîa.,— urmăresc cuJuii

aF
ta

dîhfseb'it ihiereâ''șf cu o Ina! 
driâ patriotică acțiunile co 
partidului șl statului' nostru pe’ 
nul politicii externe, activitatea neo- 
bosltă a secretarului general al parii-5 
dulu! .tovarășul Nicolae Ceaușcscu. 
Apreciind eforturile permanențe Sale 
României socialiste In vederea edl-J 
ficăril ’ securității europene, a reali-- 
zării unei colaborări trainice Intre 
statele balcanice, vorbitorul a râie-' 
vot preocuparea țării noasire pentru 
dezvoltarea ®î îmbunătățirea relații», 
lor din Balcani, ca o contribuție ? dr 
scamă la promovarea securității ' pș 
ansamblu! continentului 'europeast,1 
în acest sens, ol a salutat prop-j- 
ncrile prezentate In raport de iova-» 
rășul Nicotao Ceaușescu cu privire la- 
utilitatea unei colaborări mai sfrlnse 
pe plan economic între țările balca
nico și la constituirea In acest scop 
a unul organism care să contribuie2 
la Impulsionarea schimburilor. Ia or
ganizarea cooperării in producție 3 ri
da asemenea, propunerea privind» I 
pregătirea unei intimiri intre repre
zentanții țărilor balcanice, rare să“ 
discute problema transformării Bal-" 
cânilor Inte-o zonă fără arme atomi
ce, fără baze militare,’ intr-o regiurte' 
a parii și colaborării. ■! Zi

Exprimlndu-și Întregul acord fata- 
de orientările politicii Interne șl ex-, 
terne a partidului țd statuluț nostru! 
magistral prezentate'In raportul io-" 
vor&șulul Nicolae Ceaușescu —- do® 
cumerit istorie — tovarflșul Bucur1 
Șelilopu, ambasadorul României in.; 
Canada, a relevat acțiunile con- 
smictlve ale țării noastre Îndreptate, 
spre realizarea securității europe^* 
ne, sltulndu-ic In cadrul activHăt-’’ 
ții generale a partidului șl statului; 
nostru de dezvoltare n unor relațh- 
amplo de colaborare șl cooperare cu, 
loalo țările lumii, de statuare defl-, 
nltlvă în vtațn Internațională a unor 
raporturi bazate po respectarea stric
tă a principiilor dreptului Internațio
nal, activitate al cărei țel final este-, 
realizarea unei lumi a păcii, secu
rității șl colaborării între popoare.

în încheleren lucrărilor secțiunii • 
hfat cuvlntul tovarășul, Emil Bodna- 
raș, membru al Comitefului Executiv,11, 
al Prezidiului "Permanent al C.C. al 
P.CR., vicepreședinte al Consllitilul, 
de Stat.

în cuvlntul rostit, vorbitorul a re
levat in mod succint, ca un fapt deo
sebit de .semnificativ, că cele 30 de 
intervenții ale delegațllor șl Invita- 
țllor in endnil dezbaterii ce a avut 
loc In cele două zile In secțiunea1 
privind politica externă a partidului 
și statului nu apreciat In unanimitate^ 
justețea orientării de politică externă 
a P.C.R., au dat expresie aprobării 
față de întreaga activitate interar.- 
țlonală a Romanici socinllstc.

Subliniind caracterul constructiv al • 
dezbaterilor, tovarășul Emil Bodnara? 
a arătat că. In dorința de a aduce 
o contribuție cit mai constructivă la 
realizarea in practieă n obiectivelor 
politicii noîfalre externe, principiale 
șl constructive, vorbitorii au făcut 
numeroase propuneri, observații, 
au venit cu Inițiative valoroase. Par- 
tlelpanțli care activează In dife
rite domenii, ale activității. Interna
ționale s-au angajat să-și sporească 
eforturile In vederea transpunerii in 
v'nîâ a liniilor directoare ale politicii 
noastre externe.

Refcrlndu-se In continuare la ela
borarea proiectului de Rezoluție pri
vind politica șl activitatea Internațio
nală ale Partidului Comunist Român 
și Republicii Socialista România, toț 
varășul Emil Bodnaraș a arătat ci 
acest document a fost amplu dezbă
tut și îmbogățit cu numeroase suges
tii, astfel ca el să devină un document 
de autoritate. In perfect acord cu 
orientările conținute In raportul- »e-. 
craterului general, căruia secțiunea 
l-a dat o alit de inoltă apreciere. „5

n
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Mgr'tMÎAÎ'SW:îi^l1«ciresăni un călduros salut parti ci pan ților ln

CONGRESULUI NAȚIONAL 
rAE UNIUNII SOCIALISTE ARABE 
DIN REPUBLICA ARABĂ EGIPT

CAIRO

n C'u„ P'-110^11 Congresului Național al Uniunii. Socialiste Arabe din 
Republxn. Arabă Egipt, adresăm un călduros salut parllclpanților ln 
lucrai, membrilor U.S.A. împreună cu urările de succes in activitatea

■ B K-B B ,6 $

popotulul țgJple-m prieten consacrată dezvoltării pe calea progresului 
economic și social, pentru un viitor do pace și prosperitate.
► n° FiXiP^inArilTI w,1n.vll>R«Tt*a «ta relațiile de prietenie și colaborare (Un
tie lAriidul Comunist Român șl Uniunea .Socialista Arabii din Rcihi- 

- hdca Arabă .igipț. dintre țările noastre'se vor dezvolta continuu; po
trivit intereselor celor două popoare, ale cauzei păcii, înțelegerii șl 
colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

fel
*

1

TENIS

SPORT • SPORT « SPORT « SPORT

Echipa României calificată in semifinalele 
interzonale ale

Echipa de tenis a României s-a 
calificat in semifinalele interzonale 
ale „Cupei Davta’, prin victoria cu 
3—2 realizată tn fața reprezentativei 
Uniunii Sovietice.

Ieri, la Tbilisi, nu avut Ioc ulti
mele două partide de simplu. După 
o partidă extrem do echilibrată, do-a 
dreptul dramatică, Aleksandr Melre- 
vell l-n întrecut pe Ion Tiriac cu 
2—0, 6—4, 1—0, 0—4, o_3, fn parti
da decisivă a meciului, Iile Năstase 
l-a învins In trei seturi (0—2, fl-«-2. 
6—3) pe Teimuraz Ka'sulla.

In urma acestui nou succes, echipa 
României se angajează, ca și anul 
trecut, in bătălia decisivă pentru 
faimoasa „Salatleră de arglnt“. cali- 
ficlndu-se In semifinalele interzona
le, penultima etapă n competiției. 
Viitorul adversar al formației romă-

Cupei Davis“
ne va fi puternica reprezentativă □ 
.AustralIcL Meciul se va disputa ln 
București, ln Începutul lunii nugust.

Tn finala zonei americane a „Cu- 
■ pel Davis®,' care nre loc la Santiago 

de Chile,1 echipa S.UJl, conduce cu 
2—0 în meciul cu formația Chile. în 
cea de-a doua partidă de simplu, 
Harold Salomon (S.U.A.) l-a Învins 
F.u °rT' 0—1 ’ 3—°> 6—2 P® chi
lianul Patricio Cornejo.

w
l-a Barcelona, în finala zonei eu- 

ropene (grupa B) a „Cupei Davls-1, 
echipa Spaniei conduce cu 2—1 In 
meciul cu selecționata CchoslovacieL 
In partida de dublu, cuplul spaniol 
Oranteș, Gisbert a învins cu 10—12, 

1, 0—4 perechea Rodea,
Oranteg, G
6-2, 7-5,
Kukal. •<

Pe fronturile de luptă din Vietnamul de sud
PatriGțiI au respins o nouă contraofensiva în regiunea 

Quang Trl

Ultima etapă a prellmlnarlllor 
eampionatnlui european universitar 
de fotbal, pe cnre-1 găzduiește țara 
noastră, s-a disputat Ieri după-amia- 
ză. Rezultatele celor opt meciuri slnt: 
Craiova : Cehoslovacia — Unlvoral- 
tâtea Craiova (meci amical) 2—1, 
U.iLS.S. — Luxemburg 1—1 ; Cluj : 
Bulgaria — Anglia 3—1. Iugoslavia
— Spania 2—0 ; București : Ungaria
— Franța 3—1, Sportul studențesc

Bucur&tli — Belgia (meci amical) 
2—0 ; Constanță : Otancta — Malta 
11—1 ; România — R.F.G. 2—1 la 
pauză. Prin accajta, clasnmentele 
grupelor respective căpftUnd formă 
definitivă, In sferturile de finală ale 
campionatului s-nu calificat următoa
rele opt echipe (cile două in fiecare 
grupă) : Cehoslovacia, U.ILS.S., lugo- 
stavla, Spania, Belffla, Ungaria, 
România și R.F.G.

Campionate balcanice
ATLETISM

La Izmir nu Început Campionatele 
balcanice de atletism pentru juniori. 
In prima zi, tinerii atlețl români ou 

frumoase victorii.

tâ 4x100 m plat, echipele României 
(feminină și masculină) au' ocupat, 
de asemenea, primele locurL

balcanice de atletism
In prima zi, 11 
obținut clteva ,.. (  _______
Astfel, ln proba de-aruncare a cioca
nului, Tudor Sian a realizat 01.41 m, Proba individuală de fond din 
rezultat ce. constituie un nou record cadrul Campionatului balcanic de d- 
balcanlc. Nedelcu Marlarta 8-a cln- 
snf primul loc hLp-o&i.de lOCLr.i

CICLISM
Proba individuală de fond din

snț..n«..prlmul loc in^p-oba.de.100.m
Ian
48”4/!0, Gheorgho Glilpu a cucerit 
dUul ho Iconic ln cursa de 1500 m 
plat cu SWWIO. în probele de ștafe-

clism, disputata ieri la Brașov, a fost 
0I5aJgatA.de rutierul bulgar Ivait Nl- 
Iwlov (123 ton In 3h 27’28V). La ipter- 
VtiTVIff'W1' au trecut Tinlw dâ'‘feoafie 
V. Mihailov (Bulgarin), T. Vasile 
(Jtomâ:ilii), H. Cubrld (Iugoslavia), 
D. flusev (Bulgaria).

în cîteva rînduri
Locul trai a fost ocupat de Italia cu 
frai”27,i:iiM).

• Cel de-al 50-lea ;tur "ciclist al 
Franței, disputat in 24) de etape, In- 
surnlnd 3 840 km, s-a încheiat Ieri la 
Purls, cu victoria belgianului Eddy 
Merckx, care ciștlgă pentru a pairo 
oară consecutiv cea mal mare cursă 
profesionistă din lume.

o Echipajul de schit 4 fără clrmaci 
al României s-a clasat pe locui doi 
in finala regalelor preollmplce dis
putate la baza nautică Feldmochfag 
do la MUnchen. Vîslnșll români au 
obținut timpul de (F28ti3821'00, fiind 
intrecuțl de primul echipaj al R.F. a 
Germaniei, cronometrat Ln 0'23734/16').

doborlt fl distrus la sol 31 de 
elicoptere ți avioane, au ava
riat ți distrus 120 vehicule 
militare (dintre care aproape 
jumătate erau tancuri ți mașini 
blindate), 12 de pieie da artile
rie grea.

VIETNAMUL DE SUD 23 (Ager
pres). — Forțele patriotice din Viet
namul de sud, care dețin, do aproape 
trei luni, controlul asupra orașului 
Quang Tri, au respins) duminică o 
contraofensivă a trupelor saigoneze, 
susținută dc raiduri nle bombardie
relor americane „B-52“ — Informează 
agențiile Inlemnțlonalc do presă A- 
supra orașului șt ImprejurlrnU 
aviația americană a lansat 
1 COT tono de bombe, ln vreme 
la nord de Quang Tri nu fost de 
eați soldați ai infa—l—l—.---- 1—

R. P. CHINEZĂ
PEKIN Zl (Agerpres). — AGEN

ȚIA CHINA NOUA a difuzat o am
plă relatare despre desfășurarea lu
crărilor Conferinței Naționale a 
P.C.IL, redlnd largi extrase din ra
portul prezentat' de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Este relevată, hpred®'ea despre 
rolul șl semnlfteâțta specială ale aces
tei conferințe, caro reprezintă un 
moment decisiv în lUDta pentru pro
gres și civilizație a P.C.R. șl a na
țiunii socialista române. în raport 
— arată agenția — se subliniază că 
sarcinile actualului plan cincinal 
slnt indeolinlte : In ' condiții ■ bune; 
ceea ce dovedește’ tw deplin Justețea 
liniei generale a P.C.R. și uriașa 
forță creatoare a 'poporului.

Referlndu-se la - capitolul din ra
port caro ;se ocupă de rolul 
conducător nl 'P.CJL.' agenția ci
tează cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaiișescu : „Avem im partid pu
ternic, sănătos din punct do vedere 

unit-, ceea ee 
țle că partidul 
modul cel Mail- -___ _
politică conducătoare In societatea 
noasfră socialista”.'

în continuare so relatează despre 
succesele muncii ideologice și de 
educație, ilustrata, in primul rind, 
prin entuziasmul cu caro oamenii 
muncii din întreaga țară nu aplicat 
politica internă și externă n parti
dului. Este redată o parte din capi
tolul privind problema națiunii, un 
citat ln care se arata ț® ..construirea 
statului național șl realizarea unită
ții naționale slnt Încă o cerință fun
damentală lnlr-o maro parte a 
lumii®.

• în legătură cu activitatea pe, plan 
lnternațtonnl a României, agenția 
China Nouă relevă aprecierea din 
răcori că vizita In 11 P. Chineză n 
delegației de partid șl de stat române 
a contribuit ln dezvoltarea interioară. 
In ritm ascendent, a relațiilor multi
laterale romăno-chinezo șl că o im
portanță specială aii avut-o intllnfrlle 
șl convorbirile cu tovarășul Mso Tze- 
dun și cu conducători de partid șl de 
stat cblnezl. Agenția citează, de ase
menea; Integral pasajul din ra-- 
port referitor ln vizitele In R.P.D. 
Coreeană și R. D. Vietnam, precum 
șl aprecierea generală (despre impor
tanța vizitei delegației de partid șl 
de stat române In țările socialista din 
Asia. /■ î ,

în «mUnunro slnt relevote Ideile 
din raport privind principiile care 
trebuie să stea ln baza, relațiilor din
tre țările socialiste, necesitatea con
tinuării luptei pentru lichidarea com
pleta a politicii Imperialiste do domi
nație șl dictat a participării tuturor 
șlalelor la soluționarea problemelor 
(bKțhajtoțiale, Importante' ‘
. Râul nd poeajui tn care este reafir
mata poziția Romanici In' problema 
îndochlnel. agenția citează pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu; care a evi
dențiat meritele poporului.vietnamez, 
arâUnd că „nu trebuie să uităm că 
stagiile poporului vietnamez nu aTost ' 
vărsat numai pentru apărarea patriei 
Mic, Impolrivu, ogresiunli Imperia
liste, dar șl pentru dreptul tuturor 
popoarelor la o viață Ulceră șl suve
rană, Io o dezvoltare Independență, 
fără amestec din afară”. Se arata, de 
asemenea, că raportul a exprimai so
lidaritatea deplină cu lupta popoare
lor din Cnmbodgla șl Laba, înalta 
apreciere pe cari? România o dă poli
ticii Partidului .Muncii din Coreea, 
condus de tovarășul Klm Ir Sen, pri-? 
vind reunincarep pașnică a Coreei.

Conferința Națională — Informează 
agenția China NoAâ — a aprobat ln 
unanimitate raportul prezentat da 
Beerotarul general al P.C.R. și actl- 
i l J ■''■ 4 '1

 <

4

forță creatoare a 'poporului.
Referlhdu-se ta - capitolul din ra

port care ! se < ocupă de rolul 
„1 p.(;..n„ agenția ci-

tovnrășului Nlcotae

emlc, sănătos din punct do vedere 
irganlzatorlc. disciplinat șl’ sirlns 

reprczlnta o ..garan
tai va -îndeplini fa 

eficient rolul de forță

slngele poporului vietnamez nu a fost

PROGRAMUL I

• Lupul
B.43: 11.13; 13.33; ... ____
o Naufraglațl In spațiu i 
le sorii) : PATRIA - BJO 
1BJ.9: M, CAPITOL — ’
18; II, la grădină —

tș.eo „Venlțl eu noi tn... țara fan
teziei”. Efnlalune pentru copil.

Ei.M Ghișeul.
Z),W Sub cupola ctrculuL
at,M Romandc-rtub. Transmisiune 

de la Clubul tipografilor din 
București. 
Cronica literară.

vitale:: Comitetului Central, a ales 
noi membri Ș in C.C. șl că tovarășul [ 
Nicolae Ccaușcscu a rostit' cuvintul 
de închidere a conferinței, care s-a 
Încheiat cu succes.

R. A. EGIPT
CAIRO 23 (Agerpres). — Cotidia

nul egiptean ,AI< AK1UJAR" din 22 
Iulie publică o relatare cu privire 1a 
desfășurarea lucrărilor Conferinței 
Naționale a P.C.R. șl relpvă că de
legații au .discutat problemele cu
prinse ln raportul prezentat de se
cretarul general al Dortldulul.. Ra
portul. scrie ,,A1 Akhbar'', ge referă 
la înfăptuirile Romănid In domeniul 
economic, unde s-n realizat o creș
tere de 13,5 ln sulă, ceea ce situează 
România, In ce privește ritmul de 
dezvoltare, pe locul doi din lume, 
după Japonia. Ziarul scoate ln evi- 
dență că in capitolul despre octlvl- 
taloa Internațională a Partidului Co
munist Român se arată că. In ce 
privește Orientul Mijlociu, România 
so pronunță pentru aplicarea rezo
luției Consiliului de Securitate din 
1607.

Ziarul Informează, de asemenea, 
confe
sa yed 
al U-

despre telegrama adresată 
rlhței Naționale de către 
Mare!, nrlm-secretar al C.C. 
niunll Socialiste Arabe.

ITALIA
ROMA 23 (Agcrpres). — 

„VUNITA" (23 Iulie) publică o

L-T

ZJnnîl
Si._______ _ <tores| ’

pondența din București, care infor
mează despre încheierea Conferinței 
Naționale a P.C.R. șl cuvlntarea ros
tită cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Cenușescu. Conferința a n- 
doptat ln unanimitate — scrie ziarul 
— o rezoluție generală ln care sa a- 

' probă raportul secretarului general 
și activitatea C.C., Indldnd, totodată, 
noile Unii directoare pentru dezvol
tarea multilaterală a societății so
cialiste românești. Delegații au aleși 
noi membri id C.C. pentru a lărgi 
acest organ cu nbl forțe direct legate 
do producție;

Dezbaterile au demonstrat că — 
subliniază ziarul — cotitura calita
tivă și. cantitativă In domeniul eco
nomic, prin realizarea mal devreme 
a pianului cincinal, este posibilă șl 
că condiția fundamentală pentru n- 
Ungcrea acestui obiectiv o constituie 
participarea largă a maselor. A fost 
subliniată puternic? necesitatea dez
voltării In continuare h democrației 
socialiste.

In ședințe plenare nu luat cuvintul 
peste 50 de delegați, Iar in cadrul 
diferitelor secțiuni și-au adus contri
buția la dezbateri, cu critici și |>ro- 
punerl concrete, numai in primele 
două zile, peste 3OT reprezentanți' :'aifțu.dlftl ‘ .... .^-.-*11
rtfatea1, ’li

_ o rrnrezfn'nnți
'erilc zone ale țarii. Mnjd- 

_____ 'tațervențlilor au 'ăparțf- 
Gut-, -dclegațllor organizațiilor de 
bază, j'tș tribună au urcat reprezen-
taiifll ■ categoriilor productive ale oa-

■-I

U. R. S. S.
MOSCOVA 23 (Agcrpres). — Zia

rul de după-amiază „MOSKOVSKAIA 
PRAVDA-, din 22 Iulie, Informează 
despre Încheierea Conferinței Națio
nale a P.C.R. și despre adoptarea, re
zoluției prin caro se aprobă raportul 
prezentat de secretarul general al 
P.C.IL, NIcolso .Ceaușescu, șl acțlv'- 
taten Comitetului Central. Se arată 
că. în rezoluția cu privire ta indo- 
pllnlrea înainte de termen a planului 
cincinal 1971—1073, conferința u a- 
probat Inițiativa Organizației da 
partid București do u se desfășura 
Întrecerea pentru Îndeplinirea planu
lui in patru ani șl jumătate. Ziarul 
■relatează că nu fost aprobate princi
palele orientări nle dezvoltării șo- 
clnl-cconomice a României In urmă
toarele două decenii. în rezoluția cu 
privire In activitatea Internațională 
și i»litlca externă — scrie „Moskpvs- 
kala Pravdn° — se vorbește despre 
rolul Important al tratatelor de prie
tenie, colaborare șl nslstcnță mutuală 
Încheiate de România cu o seric do 
state socialiste, precum șl despre ro
lul lărgirii schimburilor de experien
ță.ln construcția socialistă,, al dezvolt 
târli prieteniei dintre partide șl po
poare.

Ziarul „IZVESTIA", din aceeași ri, 
informează,, de asemenea, despre În
cheierea Conferinței Naționale a 
P.C.R. și adoptarea de rezoluții pri
vind dezvoltarea soclal-ecohomlcă de 
perspectivă a României, activitatea 
Inlermațlonală șl polILica externă a 
P.C.R. șl stalului român, precum șl 
alte documente tn probleme actuale 
ale politicii Interne.

Postul de televiziune din Moscova 
n informat, la -inelul său, despre în
cheierea Conferinței Naționale a 
P.C.R.

"”)ra orașului șl împrejurimilor sale, 
. ------' ' ’ t peste

1 COT tone de bombe, In vreme ce 
Ia nord de Quang Trl nu fost debar
ca}! soldați al infanteriei marine sol- 
goneze. Sub tocul palrloțllor, detașa
mentele armatei salgoneze au fost 
nevoite să se retragă pe pozițiile 1- 
nl fiole.

Agenția de presă „EUbera- 
rea“ relatează cS, potrivit mor 
statistici Încă incomplete, for
țele patriotice ți populația din 
zona Quang Trl — Thua Thien —- 
Huo ou scos din luptă ți captu
rat 9 MO de militari inamici, ou

salgoneze au fost 
fragă pe pozițiile 1-

Sprijinind trupele salgonezo care 
încearcă, fără succes, să reocupe pro
vincia Quang Tri, forțele militare 
americane folosesc mari cantități de 
gaze toxice, se arata Intr-o declara
ție a Comitetului pentru denunțarea 
crimelor do război comise do S.U.A. 
șl marionetele lor ln Vietnamul do 
sud. Aviația S.U.A. șl artileria de 
pe vasele Flotei a 7-a au recurs 
ln repetate rindurl In bomba șl 
proiectile Încărcate cu gaze toxice dc 
diverse tipuri pentru n obliga pe-o- 
cupanțll adăposturilor antiaeriene 
din satele și cătunele eliberate și dJn 
orașul Quang Tri să iasă ln supra
față, bombardlndu-I, după aceea, cu 
bombe șl proiectile încărcate cu bile 
șl schije.

Bombardament® americane asupra 
R. D. Vietnam

HANOI 23 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Ministerului A- 
facerllor Externe ol R.D. Vietnam 
a dat publicității o declarație In 
care se, arată că avioanele, ameri
cane au supus duminică unul bom
bardament deosebit de puternic 
cartierul Van Dien, de ta periferia 
sudică a orașului Hanoi, un maro 
număr de civili au fost uciși sau 
răniți. Bombele au avariat moi 
multe caso'de locuit șl obiective e- 
conomlce, printre care o fabrică de 
încălțăminte, o stație de pompare 
si un centru zootehnic. Astfel, sub
liniază declarația, ln decursul uld- 
mbtor două zile, aviația americană 
a bombardat de două ori populația 
civilă a Hanoiului.

Totodată. In declarație se mențio
nează că dumln'că nu fost bombar
date, de. asemenea, suburbiile Hai-

f

fongulul șl clteva localitâțr popula’-1 
dIntr-o serie dc provincii alo R? , 
Vietnam. ■ Ministerul Afaceri) 
Externe ol ÎL D. Vietnam, sub
liniază declarația, condamnă se
ver acțiunile de război alo 
S.UJl. șl cere cu feswillate Statelor 
Unite fiâ Înceteze bombardamentele 
asupra IL D. Vietnam, să oprească

R. F. A GERMANIEI
BONN 23 (Agerpres). — AGENȚIA 

DTLA, a informat, duminică, despre 
.^publicarea documentelor .adoptate do 

Conferința Națională n P.C.IL Rela- 
tlnd despre rezoluția cu privire la 
politica șl activitatea Internațională, 
agenția evidențiază, hotarlrca P.C.R. 
de a dezvolta șl pe viilor relații 
bune cu toate țările Boclolisle. Sini’ 
menționate acele pasaje din rezolu
ție care se referă, la importanța n- 
cordață contactelor pe ltaic do par
tid, de la conducere .In conducere,- 
respectării principiilor deplinei ega
lități Intre toate partidele, ti dreptu-i, 
lui fiecărui partid do a-șl elabora 
dfi. Șine .stătător politica taternă^ș! 
Iniernaționalfi.

Imediat minarea șl blocarea porturi
lor șl toate celelalte acțiuni care 
lezează suveranitatea și securitatea 
11. D. Vietnam.

,■ ★
Unități ale apărării antiaeriene șl 

populația orașului Hanoi, precum șl 
din provinciile Thai Blnh,- Quang 
Blnh șl Ha Toy au dbborit duminică 
șase avioane americane. Astfel, nu
mărul ' ' ' '
cane doborfle deasupra 
R. D. Vietnam se ridică

total al avioanelor amcrl- 
teritoriului ? 
la 3 778.

Furtună" în porturile ; 
britanice :

docherilor. Greve de solidari
tate cu docherii slnt anunțate 
șl In oile sectoare ale indus
triei, transporturilor, presei și 
tipăriturilor. Majoritatea ziare
lor au fost afectate de Înceta
rea lucrului . tipografilor, care 
cer imediata eliberare n doche
rii) 
aii___  _ ,
șl președintele- Pârtii 
hurtei, ......
Ekrnn.

LONDRA 23. — Coresponden
tul nostru, N. Piopeanu, trans
mite : Arestarea n cinci docheri 
și trimiterea lor ln închisoare -- 
primai caz de arestare a unul 
muncitor britanic, din 1914 pini 
in prezent, pentru un conflict* 
de muncă — au sllrntt o furtunii 
de proteste îil Întreagă țară 
Zîăși-noapte,' In jurul închisorii 
unde slnt deținuți docherii pn- 
triil'eazil'"ptohatB de muncitori 
venlțl din diverse locali ați.'

Marea majoritate n docherl- 
' lor din porturile britanice, care 

slnt deja blocate, se află in 
grevă. Potrivit opiniei observa
torilor, se așteaptă ca luni să fie 
declanșată o firevă generală a

rea lucrului tipografii 
car imediata eliberare _ ___
'lor arestați: în apărarea do- 
lârllbr arestați s-a jprbnunțat 

' ■ Idulul la-
Anthony Wedgewood

Pentru u face fală situației so
ciale deosebit de dificile țlnlnd 
cont și de situația din Irlanda 
de Nord, guvernul și-a suspen
dat weelt-end-ul, ,!n vederea 
unor reuniuni de urgență.

dfț ?>BS stătător politica ,.toternIlL..șl 
Internațională. • ■ . ■

Anunțlnd . modificarea unor pre
vederi ale Statutului P.C.R., agenția 
D.P.A. subliniază articolul privind 
organizarea dc organe de partid șl, 
de siat'tn diferite domenii do activi-, 
late, atunci cind so consideră nece
sar.

b b

menilor muncii, cel care trăiesc In 
contact nemijlocit cu masele.

Interesantă a fost experiența celor 
zece secțiuni d« lucru — evidențiază . 
„L‘Uriltâ“ — care. Iri încheierea dis
cuțiilor, au adoptat documente cu
prinzând Indicai 11 de mare importan
ță pentru dezvoltarea viitoare n
Rom ă nici. r ,,

în timpul conferinței a fost aleasă 
și o comtale lărgită,- care vri aven 
sarcina de a elabora proiectul de 
program al P.C.R.. ce urmează să fie 
supus apoi Congresului al XI-lea al 
partidului.

După cum se vede, ;s-a discutat In 
viziunea unei perspective pe termen 
lung șl nu numai, fa ce privește pla
nificarea economică, ci a Întregii 
dezvoliărl a iodetâțll socialiste ro
mânești. - -

eh presi transmit.

■Ș'U

Președintele Iosip Broz 
Tito șl soția sa au oferit, un dineu 
ln; onoarea prințului Norodom Sta- , 
nult, șeful stalului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unit Național al 
Canibodglel, cu prilejul Încheierii vl-, 
zltel acestuia In R.S.F. Iugoslavia. 
Președintele Tito șl Norodom Slunuk 
au rostit toasturi. Duminică, Norodom 
Slanuk șl persoanele care il însoțesc 
nu părăsit Iugoslavia (Tanlug)..

Ln Hnvmia a sosit Ngu
yen Thi Binh, membru ni Prezi
diului C.C. al Frontului Național de' 
Eliberare din Vietnamul do Sud, nd- 
nlxtrul afacerilor externe al Guver
nului Revoluționar Provizoriu nl Re
publicii Vietnamului de Sud, condu
cătoarea delegației G.R.P.' al R.V.S. 
ln convorbirile cvadriparllte de la, 
Paris.

0 încercare de lovitură 
de stat a fost dejucată în 
Sudan acum 1,01111 r,le' 8 anun' 
țat, slmbălă, la Khartum președintele 
Gaafar El Numeiry. El a declarat că 
o listă a celor arestați — civili șllofl- 
țerl — va li curind anunțată.

Todor Jivkov, prlm-se«efar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Slat iii R. P. Bulgaria, 
l-n primit pe Ame Saarinen, preșe
dintele Partidului Comunist Finlan
dez, /care se tiflă intr-o vizită tn 
Bulgaria. Cu acest prilej s-a făcut 
un schimb de informații cu privire 
in activitatea celor două partide șl 
au fost' examinate perspectivele ex
tinderii legăturilor dintre P. ,C. Bul
gar șl P. C. Finlandez.' (B.T.A.).

Primul ministru ol Cubei, 
Fidel Castro, a prezentat in fața 
unui mare număr do cadre do bază 
do partid șl do stat, ofițeri superiori 
din forțele armate și Ministerul do 

, Interne, o Informare cu privire Ia re
centa sa călătorie in diferite țări din 
Africa și In țări socialiste din Eu
ropa — informează ziarul cubanez 
„Granma".

17; S3.45, BUCUREȘTI —
18; 13, >9, GRADINA DOINA 
BS.13.
a Ora 1J s TLVPUill NOI — 8,43— 
23,M tn continuare.
o Ultimul tren din Gira 14111 : FA
VORIT — a,15; 11,SJ: 13,43: iffi; 
11,15; W,M.
• Legenda : UNIREA — 15,50; 1B.
• Această femeie î GRADINA 
UNIREA — S3.13.
a Mărturisirile unul comisar dc 
Eollțte făcute procurorului repu- 

IleU : CENTRAL — MO: U: 15; 
17,53; «0,15, GTULEȘTI - 15153: ÎS; 
W,M.
a Dragoste șl amenzi : MIORIȚA 
— 10; 12.M; 15; 17,59: 50, URA — 
13.33; 1B. ta grădină — 50,15.
a O afacere s FEROVIAR — 0: 
lLlSf •• --'... ---
DERN ■■■■
39,43. ,la grădină - 30.13.
a ------

a Trei din
— 8.45; u: 11.13: 16,3’3: 10.15: ».«, 
GLOIUA — 0.45: 11,13: I3J3: 13.45; 
■18.15: 50.43
a Curtea de la San Michele — 11: 
14; 15: U.ts, Butonul regelui — 
îl,3’J : CINEMATECA (sala Union), 
a Astă-seară dansim tn familie : 
LUMINA f5*1*" 
18.M: 10,43.-
a Vedere de pe pod : GRIVTTA — 
B,M: tS: 19.20: 18: 19.». MELODIA 
— B.45; 11.13: 13,43: 18: 1BJ0: îl.
a Aventuri Ia Marea Neagra : 
DACIA — S: 13.30: 14: 19.30. MOȘI
LOR — 18. ta arădlnă - 30.15, 
GRADINA DUCEril - S5.ÎO.
a Jocul de-a moartea « AURORA 
— 0JO: 11.13: 13.Î3: 13.45: 1®. la 
grflcllnă — 50.13. TOMIS — 9: 11.15: 
13,53: IS: 18,13. te grădină - S9,®3. 
a Pădurea plrrduia : POPULAR 
— 15J0: 18: 50.14.
a 50 909 de leghe sub miri : BU- 
CEC| -,15,30: 18.
a Ilobln Hood : COTROCENI - 
15.3.1: U: ÎO.1S. VITAN — IS.S5: 1B. 
ta p-ărtră — 59.15. '.
a (Nll«ea eeneratohd Josă ■ 
CRIngașt — 44: 1»! M.
a Casa de sub arbori : VOLGA 
— 0: 11.13: 13.S0: 19: 1913: rt.TO. 
FLAMURA — 9: 11.15: 13.10: 
18.15:
a l>e«cult tn nare : BT'vwțn 
13,30- '18 ta Mdlpll — 30..M.
a • Waterloo t FERENTARI 
1«: «o ;
a. Tic»... Tlete„. Tick-: PACEA 
— 15,43: 13: 59.
• Starea speranța alba i FT.O- 
RESSCA’ — 15J0: IS: Wlja. ARTA 
- 45.M: Ia PriWIna — 50.13.
a Love Story s RAHOVA — 15.M: 
18: All’.
a n. D. Ia munte si la mare : 
PL-'c.'rs — 14 st- 18: 59.13.
a Ullimnl domltdlln cunoscut : 
VTlTORTTf. — 1’AS- 19: 55.15.
. Osceola : COSMOS - 15.30: 
5'3'5.
„ Omul orchestra : MUNCA —
1-;:
« rinei pentru Infern s PRO- 
Cjpyn’-T. — iH'ia: is; 79,1.5. ,
„ Toamna rhevennllor : LARO- 
MET — 13.30: 18;M.

UNIUNEA SOVIETICĂ

I

Realizări în dezvoltarea economisi naționale
s

în primul semestru al anului 1972
(Agcriires). — în

_____ al acestui tin. pro- 
icdustrfaia a Uniunii So

vietice a sporit cu 8,8 ln suta, com- 
..Jiri. "lunzÂtoare

..Islrindu-se 
- —r’sțKiT... ........-4U munciide 5,4 la suta se arata In comu
nicatul Direcției’ centrale dc statis
tică a U.R.S.S.. difuzat” de agenția 
T.A.S.S. U.B.S.S. a produs In aceas
tă perioadă : 427 miliarde kWh e- 
nergie electrică, 45,7 milioane 1,_
fontă. 02.4 milioane tone oțel. G37 7OT 
automobile, aproxlmntlv 4.0 mili
arde metn țesături ; au fost, 
d@ asemenea, extrase : 1C8 milioa
ne tone țiței. 111 miliarde me gaze 
naturale ți 103 milioane tone mine
reu de fler.

Colhozurile și sovhozurile țării au 
îndeplinit cu succes planul semănă
turilor de primăvară și uu asigurat 
reinsămlnțarea pe suprafețe însem
nate, unde culturile nu fosi distruse

.. . ; î ’ j : ' ' " ’ ;

Ședința comună 
a Biroului Politic al C. C. 

al P.C.U.S. si a Consiliului

La(Agerpres)

i Uniunii
IqcuI-

de Miniștri al U. R. S. S.

le! U.FLS.S. ta sesiunea a 
l-a a C.A.E.R.

13,50: 13.45: 10.1S: 35, HO
— 9: 11.13: 1ÎJ8: I®; IS.1B: 

Explozia albă s DRUMUL SA-
■ 13,30: 17.45: S3,

-----  ■■ Virginia I EXCELSIOR

11.13: 13.30: IS;

IRLANDA DE NORD

MOSCOVA 23 
primul semestru- 
ducțla 
vleHce

SEUL

17.33 Deschiderea eml^unlL 
do limba rusă (lecția a S-a).

18,03 căminul.
13,43 Ecranul. Emisiune de crttlcfi 

■dnematografieă.
1B.W Sâptămlna tn Imagini.
19,10 irai de seri. 
Iff.sa Telejurnal.
ÎÎ,4O HotârlrUe Conferinței Națio

nale a Partidului Comunist 
noinău — cauzA a Întregului 
popor.
Efigii contemporane:

i-!.S3 Roman foileton : „Moș Go
rlov (II).

21,15 Oamenii care aduc ploaia. Un 
film despre cel peste 1 OM de 
tineri caro lucrează la con
struirea marelui sistem de 
irigații din Dobroșea. Valea 
Cnrasu. Realizatori : Boris 
Clobanu, Victoria Marinescu. 
Comentariu Constantin Vlșăn.

21.33 Să înțelegem muzica. Ciclu 
de educație muzicală prezen
tat de Leor.r.n! Bernstein : 
Despre dans, prin două pă
sări balerine.

22.M „14 de ore-.
n,4l Contraste în lumea capita

lului

PROGRAMUL H

taipul negru : VICTORIA----- ----- 1S. lliM. n 
(ambe- 
l: 13:

3; 12; 15; 
________ _. . ia.13. . ; . 
a Balada Iul Cable Hogue : SCA
LA - 0,45; 11.18: 13,45: 19.15; 18,45: 
31.13,. FESTIVAL - 8,43: 11,15:
13.30: 10: 18,39: 3R la grârltnâ - 
M, GRADINA SELECT — ®J.
e> Program de desene animale 
pentru copil — 10: 11.15. Pescăru
șul - 13: I3J9: 18: 19,'13 : DOINA. 
Q Ferma din Arizona i SALA PA
LATULUI — 16.S3 rscria de bilete 
— 4M1), LUCEAFĂRUL — 19: 13.55:

paraliv cu perioada eorespi 
a- anului precedent, -Inregls!:

,0 creștere n productivității muncii 
de 5,4 la suiă -? se arată ln comu
nicatul Direcției* centrale dc slatls-

T.A.S.Ș. U.R.S.S. n produs In accas-

lone

din cauza condițiilor climaterice.ne
favorabile din iarna care a trecu'. 
Lucrătorii din agricultură nu Început 
recoltarea cerealelor. Producția ani
malieră n sovhozurilor și colhozuri
lor n crescut la carne' cu 5 ln sulă, 
la lapte — cu 4 ln șină, la ouă — 
cu 13 ta șută.

Comerțul de stat șl cooperatist 
cu amănuntul n sporit,5 ln prețuri 
comparabile, eu 7.1 la sută față de 
primul semestru al anului 1071. Cu 
toate ,acestea, menționează comuni
catul, cererea crescindă a populației, 
la unele mărfuri, nu este încă sa
tisfăcută pe deplin.

Volumul comerțului ; exterior al 
Uniunii Sovietice s-n ridicat. In pri
mele, șase luni ale nnuiiii. In 12.5 
miliarde ruble, fiind cu 8.7 la sulă 
mai mare dedt in aceeași perioadă 
a anului trecut-

I.ta l Iulie ri972. populația > 
Sovietice ■ număra 2-17 MO (MM) 
tort.

Jînnjaaghiin Țedenbol, 
prim-secrctar al C.C. ni P.PJLM., 
președintele Cortslllulul de Miniștri 
al R. P. Mongole, a primii. • dumi
nică, delegația de partid șl guver
namentală a Republicii Democra
tice Populare a Yemenului, condusă 
de Abdul Ismail, secretar general 
al C.C. al Frontului Național, pre
ședintele Prezidiului Consiliului 
Național Suprem al Poporului. De
legația face o virilă oficială de 
prietenie, In Mongolia, la invitația 
C.C. al P.P.R.M. ți a guvernului 
R. P. Mongole. (Monțame).

MOSCOVA 23 „ .
Moscova a ovul loc o ședință co
mună a Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.SI ți a CoMliiuîui da MlnLșlri 
ali U.R-S.S. ta care a fost examinată 
darea de seamă a delegației Uniunii 
Sovietice cu privire la rezultatele 
sesiunii a XXVl-n n. Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, core a 
avut loc ta Moscova ta 10—12 Iu
lie 1072.

Biroul Politie ' al C.C. al P.C.U.S. 
șl Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au aprobat pe deplin artivllntea de- 
w.........

Ample operațiuni 
împotriva grupurilor LR.A.

BELFAST 23 (Agerpres), — în Ir
landa de Nord., forțele de ordine bri
tanice nu trecut la Importanțe ope
rațiuni nnUleroriste. Cn răspuns la 
„vinerea slngeroasă0 declanșată de 
ramura provizorie a I.R.A.. care n 
provocat moartea a 1(1 persoane șl 
rănirea a peste 130. unitățile nrmatel 
britanice staționate in Irlanda dc 
Nord nu început să lichideze ulti
mele „bastioane® In care jo'mai u- 
dăpostesc membri ai I.R.A. ln aceas
tă, operațiune nu fost mobilizați peste 
'• 033 militari, buldozere șl vehicule, 
blindate, care protejează trupele in 
acțiune. Soldnțll britanici au primii 
ordinul să iterchezlțloneze sistematic 
imobilele, aresteze și șfi' intero
gheze siwpccții Si sâ demoleze bari
cadele care au transformat anumite 
cartiere catolice In adevărate baze de 
operații șl de refugiu ale LR.A.

Parlamentul Republicii 
Arabe Egipt, reiln11 ln ®Pslune 
extraordinară, a aprobat măsurile 
luate recent de președintele Anwar 
Sadat, Informează agenția M.E.N. 
După cum s-a anunțat, președintele’1 
Sadat a comunicat iri fața Comite
tului ’Central al Uniunii Socialisto 
Arabo că misiunea conslljerllor șl 
experților militari sovietici, care au 
venit la cererea Republicii Arabe 
Egipt, a expirat la 17 iulie. El a 
arătat că hotăririle luate in legătură 
cu aceasta nu afectează cu nimic 
tratatul de prietenie ?! colaborare 
savlelo-eglptean.

Karoiy Csatorday, 
ministrului afacerilor externe al 
P. Ungare, a încetat din viață, in

al
R.
virată de 40 de ani. in urma unui 
grav accident. El a delimit timp de 
mal mult! ani funcția de reprezen
tant al H; P. Ungaro ta O.N.U. 
El’,a fost numit ministru adjunct al 
afacerilor externe în 1071. (M.T.I.).

Bilanțul inundațiilor din 
FUipine, după trecerea uraganelor 
,,Rita“ șl „Susan", ’ continuă șă sa 
agraveze, pe măsură cp slnt restabi
lite legăturile cu regiunile sinistrata. 
Numărul de victime omenești comu
nicat oficial este de 1G2, In timp ce 
cifra Binlstrațlldr este apreaată la 
peste 2 milioane de persoane, dintre 
care SOT COT Mră toni față.

Duminici, Egiptul a sâr^^toMl 
Ziua ta națională, aniueriii.'Sa 
a 20 da ani da la râziumarca 
monarhiei. în cadrul /csțlElsd*^ 
ților prilejuite de acest ecani-3.') 
mont, la Cairo a avut loc o 
ceremonie ln fața Mausoleului 
foitului președinte Gamal Ab
del Natter. Hussein El Shafel, 
viceprețedinte al Republicii A- 
răbe Egipt, ji alte oficialități au 
depui coroenc de flori la mo
numentul lui Nasser. în cadrul 
manifestărilor desfășurate, pre
ședintele Republicii Arabe Egipt. 
Anwar Sadat, membrii parla
mentului ‘ și, a! C.C. al uniunii 
Socialiste Arabe au aristat la 
manevre ale forțelor militare 
egiptene. (M.E.N.)

Proiecte în domeniu] 
energeticii în Peru. u Ilma 
se examinează încheierea de acorduri 
cu Uniunea Sovietică, Cehoslovacln, 
Polonia șl Statele Unite, ln vederea 
Dnnnțfiril dezvoltării sale- energetice 
— n anunțat ministrul peruan al 
energici șl minelor, Jorge Fernandez 
Maldonado. El a arătat că guvernul 
peruan . intenționează să reallz.eze, 
pină In ICM), o centrală electrică ter
monucleară.

Cercurile militariste se agită
PHENIAN 23 (Agerpres). — Po

trivit unei informații provenind din 
Seul, conducătorii autorităților mili
tare sud-coreene au convocat, zilele 
trecute, o reuniune ln cadrul căreia 
au fost discutate „diferite probleme 
Imediate, de natură să permită pu
nerea pe picior de război". Infor
mează agenția A.C.T.C. Conducătorii 
autorităților militare sud-coreene ou 
invocat zgomotos necesitatea de a 
face, permanent, „toate eforturile 
In vederea asigurării pregătirii de 
Iuntă“. A fost, de asemenea, discu
tată stabilirea unul ..sistem de mo
bilizare unificat" pentru ansamblul

asistentei logistice a spatelui arma
tei șl asigurarea unor cantități șl 
mai mari de echipament șl mate
rial de război.

Această reuniune militară — scrie 
A.C.T.C. — arată că" cercurile mili
tariste sud-coreene se cramponează 
de planuri temerare, agravlnd ten
siunea șl uccelerlnd pregătirile de 
război, in pofida voinței șl. cererilor 
poporului coreean. Aceste elemente 
militariste trebuie insă să știe dl 
actele lor antinaționale nu vor scăpa 
judecății severe o Istoriei șl poporu
lui — încheie A.C.T.C.
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