
REZOLUȚIA
Conferinței Naționale a Partidului Comunist 
Român din 19-21 iulie 1972 cu privire la 
elaborarea Proiectului de Program al partidului

Pe baza propunerii cuprinsă în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Conferința Națională a partidului hotărăște să se 
treacă la elaborarea Programului Partidului Comunist Român și să 
desemneze comisia care să elaboreze proiectul acestui program.

Proiectul Programului P.C.R. va fi supus dezbaterii întregului 
partid, a întregului popor și prezentat spre adoptare celui de-al Xl-lea 
Congres al Partidului.

ÎN ALT U L FORUM
AL COMUN_I$Ț±LOR 

/$/ CONTINUĂ LUCRĂRILE

Comisia pentru elaborarea proiectului
de Program al Partidului Comunist Român

Nicolae Ceaușescu — președin
te, Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu. Vir
gil Trofin, Ilia Verdeț, Gheor-, 
ghe Cioară, Janos Fazekas, Pe- 
,tre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec. Io
sif Banc, Constantin Băbălău, 
Cornel Burtică, Miron Constan
tinescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Ion Pățan, Io
sif Uglar, Richard Winter, Ște
fan Andrei, Ion Dincă, Chivu 
Stoica, Constantin Pîrvulescu, 
Elena Ceausescu, Niculae Gul- 
nă, Gheorghe Vasilichi, Emil 
Popa, Alexandru Sencovici, 
Barbu Zaharescu, Stela Moghio- 
ros, Constanta Crăciun, Ștefan 
Voicu. Valter Roman, Anton 
Breitenhofer. Miron Nicolescu, 
Zaharia Stancu, Lajos Letay, 
Ghlzela Vass. Constantin San- 

vt du. Constantin Dăscălescu, Lu
dovic Fazekas, Gheorghe N’ecu- 
la Aurelia Dănilă, loan Avram, 
Mihail Florescu, Angelo Micu- 
lescu. Mircea Malița, Theodor 
Burghele. Emilian Dobrescu, 
loan Ursu, Cristofor Simiones- 
cu, Ion Anton, Ștefan Peterfi, 
Eduard Eisenburger, Sanda 
Rangheț, Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga, Lina Ciobanu, Gheorghe 
Oprea, Traian Ștefănescu, Radu 
Beligan, Jozsef Meliusz, Brăduț 
Covaliu, Costache Trotuș, di
rector general al Centralei in
dustriale — Hunedoara, Cons-

tantin Dumitrache, director ge
neral al Uzinelor de utilaj chi- 
fnic „Grivița Roșie" din Bucu
rești, Mircea Izbășoiu, secretar 
al Comitetului de partid al Gru
pului industrial de petrochimie 
— Ploiești, Ion Vlad, directorul 
Întreprinderii agricole de stat 
Insula Mare a Brăilei, Olimpia 
Solomonescu, președinta Comi
tetului județean Prahova al fe
meilor, Gheorghe Goina. preșe
dintele cooperativei agricole de 
producție din comuna Sintana, 
județul Arad, Nicolae Hudițea- 
nu. președintele cooperativei a- 
gricole de producție din comuna 
Comana. județul Constanța, 
Gheorghe Trică. director gene
ral al Centralei industriale de 
autocamioane și tractoare — 
Brașov, Iosif Naghy, maistru la 
Uzinele de vagoane din Arad. 
Ion Dinescu. maistru la schela 
petrolieră din Moreni, Agurița 
Alexandrescu. secretar al Comi
tetului municipal de partid Ba
cău, Ion Cetâțeanu, prim-topi- 
tor la Combinatul chimico-me- 
talurgic din Baia Mare, Gheor
ghe Miloș, secretar al Comite
tului comunal de partid-Rucâr, 
județul Argeș, Miron Negrilă, 
director general al Uzinei „In
dependența" din Sibiu, Andrei 
Reisenhauer, maistru la între
prinderea de construcții-monta- 
je din Sibiu, Lazăr Ciocoiu, se
cretarul organizației de partid 
de la secția laminoare a Combi
natului siderurgic din Hune

doara,Ana Dobai, muncitoare la 
Fabrica de confecții din Odor- 
heiul Secuiesc. Nicodim Roșea, 
director general al Uzinei me
talurgice din Cugir. Petruța 
Constantinescu. președinta coo
perativei agricole de producție 
din comuna Fierbinți, județul 
Ilfov, Dumitru Andro. mecanic, 
secretar al Comitetului de par
tid al Stațiunii pentru me
canizarea agriculturii din comu
na Iugani. județul Iasi, X! 
Pop, maistru la Uzinele ,.U 
din Satul Mare — membri.

în Editura politică

a apărut.£■

ANUL XXVIII. SERIA II, Nr. 7209 6 PAGINI —30 BANI

Proletari din toate țările, uniți-vă!

NICOLAE CEAUȘESCU

*

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VINERI 21 IULIE 1972

„Doresc ca și de la tribuna Conferinței Naționale a partidului să reafirm aprecierea pe care conducerea 
partidului și statului o dau activității creatoare a minunatului nostru tineret. înfăptuirea programului

Vă mulțumim, tovarășe Ceaușescu, pentru înalta apreciere 
și vă promitem solemn: DA, PARTIDUL

SE POATE BIZUI, CA ÎNTOTDEAUNA, PE
DEVOTAMENTUL GENERAȚIEI TINERE!

FORȚA
IDEILOR
Una dintre cele mai cu

prinzătoare teme pe care Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le încre
dințează meditației perma
nente, responsabile a întregu
lui nostru popor o constituie 
îndemnul la concretizarea 
înaltelor sarcini productive ale 
acestei etape istorice nu prin 
supradimensionarea efortului 
fizic, ci prin stimularea gin- 
dirii fiecărui om al muncii. 
Prin valorificarea, deci, a a- 
celui dat, funciarmente sped-

fie poporului nostru, rezidind 
în neodihna gîndului, în în
drăzneală a fanteziei, în harul 
transcrierii intențiilor abstrac
te în fapt concret.

Putem spune, pe bună drep
tate, că cea de a doua zi a 
Conferinței Naționale a parti
dului a stat tocmai sub acest 
semn, al ideilor văzute, al e- 
fortului fiecărui vorbitor de a 
demonstra, cu lucidă pasiune, 
că el și colectivitatea care i-a 
încredințat mandatul are vi
ziunea exactă a sensului ma
rilor adevăruri prezentate în 
Raport, că el, comuniștii pe 
care-i reprezintă și toți oame
nii muncii în numele cărora

PETRE DRAGU

(Continuare în pag,, a IV-a)

P
rofunda analiza a înfăptuirilor poporului nostru in anii construcției socia
liste, fermă și strălucită demonstrație teoretică și practică a modului in care 
prind viață și este necesar să prindă viață hotărîrile cutezătoare ale partidu
lui, cuprinzătoare deschidere spre prezentul fierbinte și spre viitorul luminos la care 

sîntem chemați și sîntem datori sâ participăm cu toată puterea noastră de muncă, 
cu tot talentul și cu tot entuziasmul —, Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
fața Conferinței Naționale a partidului, a întregului popor, a devenit, chiar din 
aceste zile de muncă și de gînd, document de câpâtii al vieții politice și sociale a 
țârii, cartă a succeselor de azi și de miine, a împlinirilor și năzuințelor noastre. 
Ascultat în sala Conferinței, la televizoare și la radio, citit in ziare de către noi toți, 
Raportul a trezit firesc - ca in atitea alte rinduri cînd faptele țării și faptele noastre 
se cuprind în aceeași nestăvilită dorință de mai bine, cînd, ca popor șt ca oameni 
ai unor profesiuni și virste diferite am fost și sîntem participant la statornicirea 
acelor hotăriri ale desăvirșirii muncii și vieții noastre - ecouri adinei și semnifica
tive. Conștiința fiecăruia, muncitor, țăran, intelectual, tinâr sau vîrstnic, român,

maghiar și de alte naționalități, fii ai aceluiaș pâmint și ai aceleiași istorii, ai 
aceluiași prezent și viitor, a fost și este tulburată de lucida înțelegere la care sîntem 
chemați, de răspunderea imensă și nobilă ce ne revine pentru a fi cu adevărat 
demni de realismul și frumusețea timpului pe care-l trăim. Singura dovadă a atașa
mentului și a dăruirii nu pot fi decit faptele muncii noastre, îndeplinirea angaja
mentelor luate, înfăptuirea cincinalului înainte de termen, așezarea în viața noastră 
de zi cu zi a principiilor de etică și echitate socialistă pretutindeni unde, cu efort 
și inteligență, se plămădește bogăția țârii, omenia noastrâ, prezentul și viitorul. 
Despre aceasta vibrantă adeziune vorbesc telegramele (din care publicăm o parte 
în pagina a ll-a) adresate Conferinței Naționale, secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de numeroase colective de oameni ai muncii, din 
întreaga țară, precum și mesajele tinerilor care, intr-un deplin consens cu 
adeziunea întregului popor la măsurile propuse de secretarul general al partidului, 
și-au încredințat gîndurile de devotament și de muncă paginii de ziar.

Cu emoție 
și respecți

de AL. ANDRIȚOIU

„Nici un efort 
nu-i prea mare 
cind este vorba
de viitorul nostru"
Am ascultat cu 

mare atenție cuvîn- 
tul secretarului ge
neral al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rostit de 
la înalta tribună a 
Conferinței Naționa
le, fiind convins că 
trăiesc unul din mo
mentele de însemnă
tate excepțională ale 
vieții mele.

Am avut senti
mentul puternic că 
în acele clipe se ho
tăra viitorul nostru, 
al tuturor celor care 
trăim și muncim îm
preună, un viitor 
care nu este nimă
nui indiferent. îmi 
sînt proaspete în 
minte cuvintele to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, care spu
nea că in aceste zile 
și în celelalte care 
vor veni, avem in 
față două alternati
ve : ori să depunem 
toate eforturile, in

diferent cît de grele 
ni s-ar părea, pen
tru ca în decurs de 
două, trei cincinale 
să ne situăm printre 
țările avansate din 
punct de vedere eco
nomic, ori să nu fa
cem aceste eforturi, 
acceptînd ideea ca 
abia peste cîteva ge
nerații să ajungem 
acolo unde am putea 
fi mai devreme. 
Cred că este impo
sibil ca cineva sâ 
accepte cea de-a 
doua alternativă, 
mai cu seamă acum, 
cînd fiecăruia dintre 
noi ne este foarte 
clar pe de o parte 
că aparținem unei 
țări cu posibilități 
de dezvoltare mul
tilaterală, practic 
nelimitate, iar pe de 
altă parte, că urma
șilor noștri nu tre
buie să îi se lase pe 
umeri sarcini de 
care n-ar fi prea

bucuroși, știind că 
și ei vor avea des
tule lucruri de fă
cut la vremea lor. 
Iată, de aceea sînt 
întrutoțul de acord 
cu secretarul gene
ral al partidului 
nostru, care spu
nea că nici un 
efort nu-i prea mare 
atunci cînd este 
vorba de viitorul 
patriei. Eu aș mai 
completa cu un 
proverb, a cărui va
labilitate s-a verifi
cat întotdeauna : „nu 
lăsa pe mîine ce poți 
face astăzi". Poporul

ION POPA, 
lăcătuș 

în secția a II-a meca
nică, Uzina de utilaj 

chimic — „Grivița 
Roșie"

(Continuare 
în pag. a 111-a)

(tuvîntul care 
corează marile 
ecoul pînă adînc, în viitor.

Totdeauna m-au fascinat încercările de-a sonda viitorul, 
fie chiar în spiritul fantastic al unui Jules Verne sau iluzoriu 
al utopiștilor. M-a entuziasmat mesianismul smuls din tipa
rele lui mistice și înrolat viziunii istorice din versurile lui Bo- 
lintineanu, Eminescu, Goga pentru că ele prefigurau viitorul 
de aur al neamului meu.

lată însă că în lumea de lumină limpede a 
niște, mintea și inima noastră s-au deprins cu 
tive ale viitorului, perspective supuse rigorilor 
toria în viitor încetează să mai fie o simplă 
moașă și comodă. Ea devine tenace și lucidă, 
tornic ca o mare cucerire a altitudinilor timpului, — devine 
gîndire și luptă, știință și artă.

Am trecut prin pleiada cincinalelor ca printr-un șir de exa
mene hotărîtoare care conduc spre perfecțiunea orînduirii 
comuniste. Congresul al X-lea a jalonat pe lungimile de unde 
cele mai tulburătoare, geometria materială și spirituală a 
unui viitor măreț și cert, algebra de biruință și mîndrie a 
unui viitor realist, deci posibil. Actuala Conferință Națională 
a partidului aduce, prin conducerea sa, prin vocea sobră și 
caldă a secretarului său general, același aer tare, de piscuri, 
al viitorului patriei noastre, într-o viziune de limpezimea 
cristalului. Precizia și certitudinea acestui viitor sînt așezate 
pe temeliile solide ale prezentului. Trăim epoca marilor lu
crări materiale și spirituale, în care geniul rorțiânesc se tăl
măcește comunist, deci plenar, nestingherit de nici o preju
decată, într-un raționalism desăvîrșit prevăzut cu o imagina
ție prestigioasă. Niciodată România n-a fost atit de vestită 
față de ea însăși și față de străinătate. A doua ca ritm de 
dezvoltare în lume, ea își pohte îngădui astăzi să poarte 
cu viitorul un dialog mănos și tulburător. Pentru că, spuneax 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, orice țară trăiește uneori un 
moment hotărîtor al destinului său național, adică o cotă 
superbă cu care să-și măsoare precum cu un etalon-aur 
eforturile și puterile. Or, un astfel de moment-cheie tră
iește poporul nostru, acum în plin prezent creator, sub zodia 
societății socialiste multilateral dezvoltate, în prologul socie
tății comuniste. De aceea în întregul Raport prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu vibrează spiritul de răspundere 
față de viitor, față de urmașii urmașilor noștri. Apelul la spo
rirea eforturilor, nu pe linia uzurii fizice, ci pe aceea a gîn- 
dirii înnoitoare, a inovației și invenției proprii geniului româ
nesc, ne călăuzește spre viitor, după legile prognozei științi
fice. Un for 
văzute pînă 
merge însă

exprimă marile adevăruri, cuvîntul care an- 
idei, devine verb vizionar și își prelungește

ideilor comu- 
alte perspec- 
științei. Călă- 
aventură fru- 
pregătită sta-

special se va ocupa cu aceste prognoze pre
ia sfîrșitul mileniului. Bătaia gîndirii noastre 

și mai departe, pînă în societatea comunistă

(Continuare in pag. a IV-a)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 VINERI 21 IULIE 1972

N

AGENDA DEZBATERILOR
DIN ZIUA A DOUA

Pe adresa Conferinței Naționale, 

a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAME DE
ADEZIUNE Șl ANGAJAMENT

• Ieri, in ședința plenară și în secțiuni, un mare număr de vorbitori și-au 

exprimat adeziunea la ideile cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu • Peste 600 de telegrame au sosit in prima zi pe adresa 

Conferinței • Cu vie satisfacție, delegații și invitații au primit propunerea 

ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie ales in fruntea Consiliului Suprem al 

Dezvoltării Economico-Sociale a României • A fost adoptată in unanimitate 

propunerea privind alegerea in C.C. al P.C.R. a unui număr mai mare de acti

viști care lucrează nemijlocit in producție și a unui mai mare număr de femei

• Potrivit hotăririi Conferinței, numărul membrilor C.C. al P.C.R. va crește 

de la 165 la 185 și a membrilor supleanți ai C.C. al P.C.R. de la 115 la 135

• Aprobarea propunerii privind elaborarea proiectului de Program al 

Partidului Comunist Romăn • Președinte al Comisiei de elaborare a proiectului 

a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R.

Joi dimineață, ay fost reluate 
în plen lucrările. Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român.

La deschiderea ședinței. de
legații și invitații au salutat ■ 
vii și îndelungi aplauze sosirea 
in Sala Palatului Republicii So
cialiste România a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, a celorlalți 
conducători ai partidului.

Prima parte a ședinței a.f s: 
prezidată de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Conn 
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.

In această zi, au început de - 
baterile generale la Raportul 
prezentat de secretarul genera, 
al partidului „Cu privire la dez
voltarea economico-socială a 
României, în următorii ani și 
in perspectivă, la perfecționarea 
conducerii planificate a socie
tății și dezvoltarea democrației 
socialiste, la creșterea rolului 
conducător al partidului in edi
ficarea socialismului și comu
nismului, la activitatea interna
ționala a partidului și statului**.

Au luat cuvîntul tovarășii : 
Gheorghe Cioară, membru a! 
Comitetului Executiv al C.C. ?.l 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Costache Trotuș, direc
tor general al Centralei indus
triale Hunedoara. Vasile Potop, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Iași al P.C.R.. Ioan A- 
vrani, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Mircea Iz- 
hașoiu, secretar al Comitetului 
de partid al Grupului industrial 
de petrochimie — Ploiești. Lu
dovic Fazekas. prim-secretar a: 
Comitetului județean Harghita 
al P.C.R., Maria Flucsă. dire,•- 
general al Centralei industriei 
bumbacului, Constantin Cătru- 
nă, președintele cooperativei a- 
gricole de producție ..Voivoda** 
din comuna Furculesti. județul 
Teleorman, Petre Constantin, 
miner, șef de brigadă la ex
ploatarea Lupeni din județul 
Hunedoara, Erou al Muncii So
cialiste. Gheorghe Trică. direc
tor general al Centralei indus
triale de autocamioane și trac
toare Brașov, Agurița Alexan- 
drescu, secretar al Comitetului 
municipal de partid Bacău. Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.

A doua parte a ședinței de di
mineață a fost prezidată de to- 
\ arășul Ludovic Fazekas, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R.

Delegații și invitații au primit 
cu satisfacție și entuziasm ves
tea că pe adresa Conferinței 
Naționale a partidului, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, au 
sosit, în ziua deschiderii lucră
rilor, peste 600 telegrame și scri
sori din partea organelor și or
ganizațiilor de partid, organiza
țiilor de masă și obștești, colec
tivelor de oameni ai muncii din 
industrie și agricultură, din in
stituții de învățămînt, știință, 
artă și cultură, unități militare, 
prin care urează succes deplin 
lucrărilor Conferinței și rapor
tează cu mîndrie însemnate re
alizări obținute în îndeplinirea 
planului și a angajamentelor 
luate în cinstea acestui măreț e- 
veniment. Exprimînd deplina 
încredere si atașamentul nemăr
ginit față de Partidul Comunist 
Român și Comitetul său Central, 
în frunte cu secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, autorii acestor me
saje își iau noi și însemnate an
gajamente și asigură Conferin
ța că își vor consacra toate 
forțele îndeplinirii hotărîrilor 
ce vor fi adoptate.

In. continuarea dezbaterilor 
generale, a luat ctivîntul tova
rășul Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C, al P.C.R. în numele parti- 

cipanților la Secțiunea pentru 
dezbaterea proiectului legii cu 
privire la dezvoltarea economi
co-socială. planificată a Româ
niei. vorbitorul a proous Con
ferinței Naționale a partidului 
ca in fruntea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economic - 
Sociale a României sâ fie ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român.

Propunerea a fost primită cu 
căldură, cu vie satisfacție de 
delegații și invitații la Confe
rință. fiind puternic și îndelung 
aplaudată.

Au luat apoi cuvîntul tova
rășii Iulian Tudose. directorul 
Grupului de șantiere ce pe plat- 
fjrma industrială Tirgoviște. ju
dețul Dîmbovița. Mihai Dalea. 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. care 
a prezentat Raportul Comisiei 
de validare a Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân. Constantin Dragau, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R-. prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.CJL. Ana Micescu, muncitoa
re la L'zineîe textile ~30 Decem
brie"* din Arad. Angelo Micu- 
lescu, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, 
Eduard Eisenburger, creședinte- 
le Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germar.â. Gbeor- 
ghe David, directorul întreprin
derii agricole de stat din comu
na Urleasca, județul Brăila. 
Ecaterina Brumârică. președin
ta Consiliului județean Teleor
man al femeilor. Gheorghe Pe
trescu. vicepreședinte al Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Ro
mânia.

In continuare, a fost supusa 
spre aprobare propunerea fă
cută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în Raportul prezen
tat Conferinței Naționale, pri
vind alegerea în Comitetul Cen
tral al partidului a unui număr 
mai mare de activiști care lu
crează nemijlocit in producție 

și a unui număr mai mare de 
femei.

Delegații au aprobat în una
nimitate această propunere.

In acest sens, Conferința a 
VOUt unanim mărirea număru
lui membrilor Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân de la 165 la 185 și a mem
brilor suplean*,; ai Corni teiului 
Central a! partidului de la 115 
la 135, ceea ce reprezintă o creș
tere a numărului membrilor su- 
pleanți cu 15 fața de numărul 
aprobat de Congres și cu 20 
față de numărul existent.

Conferința a ales Comisia pen
tru pregătirea propunerilor de 
candidați in vederea alegerii de 
noi membri pentru Comitetul 
Central al partidului, in urmă
toarea componență : Nicolae 
C eaușescu. președinte. Ion 
Gheorghe Maurer. Emil Bodna
raș. Gheorghe Pană. Gheorghe 
Cioară. Dumitru Popescu, 
Ghe rghe Stcka, iosif Banc. 
Cornel Burtică. Mihai Telescu, 
Iosif L'glar. Richard Winter. 
Constantin Pîrvulescu, George 
Homoșiean, Gheorghe Paloș, 
Alexandru Sencoviei. Sanda 
Rangbeț. loan L'rsu. Ivanca Ru- 
denco. Anton Breitenhofer. Ni
colae Comăniciu, Vasile Gheor- 
ghițâ. Ion Bîrsan. Emerich Sza
bo. Gheorghe Goma. Magdalena 
Zorea, Rancov Velimir.

în continuare, a luat cuvîntul 
Paul NicuJescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, >1 Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R. Suhiir jind faptul că In 
Raportul prezentat Conferinței 
Naționale a partidului de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
făcut propunerea de a se ela
bora Programul partidului, dfn- 
du-se o fundamentare temeinica 
acestei propuneri, vorbitorul a 
arătat că ea a avut un ecou 
puternic, fiind susținută de nu
meroși participant la discuțiile 
din plen cît și din secțiuni și 
considerată de o excepțională 
importanță.

Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil a dat apoi citire proiectului 

Rezoluției Conferinței Naționa
le a Partidului Comunist Român 
cu privire la elaborarea proiec
tului de Program al partidului.

Conferința e aprobat . în una
nimitate propunerea privind e- 
laborarea proiectului de Pro
gram al partidului.

Conferința a ales apoi Comi
sia pentru elaborarea proiectu

Cele 10 secțiuni 
ale Conferinței 

și-au încheiat lucrările
Cele 10 secțiuni ale Confe

rinței Naționale a Partidului 
Comunist Român și-au încheiat, 
joi dupâ-amia2ă. lucrările.

Participanții la lucrări — cei 
2 200 de delegați și 500 de in
vitați. muncitori, tehnicieni, .in
gineri. țărani cooperatori, me- 
c anizaîori din agricultura, inte
lectuali, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara noas
tră. activiști de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, virstnici și tineri, ro
mâni, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități — au 
continuat să dezbată, cu exigen
ță și înaltă responsabilitate par
tinică, problemele aflate pe or
dinea ae zi a Conferinței.

Intr-un consens unanim, cei 
194 de participant la discuțiile 
de joi după-amiază au dat o 
înaltă apreciere Raportului pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferință, expri- 
mîndu-și totala adeziune față de 
ideile cuprinse în acest docu

lui de Program al Partidului 
Comunist Român, a cărei preșe
dinte este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului.-

Lucrările Conferinței au con
tinuat după-amiază In secțiuni 
și vor fi reluate In plen vineri 
dimineață.

ment programatic de o excep
țională importanță. Exercitin- 
du-și mandatul cu care au fost 
^vestiți, delegații au ana

lizat. intr-o atmosferă de 
iucru, cu spirit de răspundere, 
aspectele majore ale activității 
economice și sociale, ale politicii 
Internaționale a partidului și 
statului. Trăsătura fundamenta
lă a dezbaterilor a constituit-o 
aprobarea deplină a politicii 
interne și externe a Partidului 
Comunist Român, a României 
socialiste, hotărlrea fermă de a 
milita neabătut pentru înfăptu
irea ei.

Participanții au făcut un mare 
număr de propuneri menite să 
ducă la lichidarea unor lipsuri 
și neajunsuri, la îmbunătățirea 
muncii în toate domeniile. Ei 
s-au angajat sâ contribuie, cu 
toată priceperea și energia, la 
realizarea hotărîrilor pe care 
Conferința le va adopta, a pro
gramului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

„Comuniștii, membrii coopera
tori, mecanizatori, specialiști, 
toți cei care ne desfășurăm ac
tivitatea în cadrul cooperativei 
agricole de producție „Unirea'4 
Segarcea urează succes de
plin Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român și 
se angajează în fața sa și a 
dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să-și dăruiască întreaga energie 
creatoare și pricepere înfăptui
rii programului stabilit de acest 
înalt forum44.

în continuarea telegramei, 
cooperatorii de la C.A.P. „U- 
nirea" din orașul Slatina de
clară următoarele :

..Cooperatorii, noi toți care lu
crăm pe ogoare, vă raportăm, 
că prin munca generalizată pînă 
la ultimul membru cooperator 
din fermele vegetale și zooteh
nice am realizat producții su
perioare anilor trecuți. S-au de
pășit producțiile la cultura de 
orz cu 4 000 kg. la hectar, față 
de plan, la griu peste 500 kg. la 
hectar, avind perspectiva ca 
prin lucrările de întreținere e- 
fectuate la timp și în bune con
diții să depășim producția cu 
peste 400 kg la hectar la sfeclă 
de zahăr și 500—800 kg la stru
guri, la hectar. In cinstea Con
ferinței Naționale ne-am achitat 
în întregime, încă înainte de în
ceperea sa. de toate obligațiile 
r.oastre contractuale-.

„Comuniștii, întregul colectiv 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni ai Combinatului chimic 
Craiova, transmit Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Rcmân. prin intermediul 
unei telegrame, hotârîrea de ne
strămutat de a-și aduce aportul 
Ia traducerea în fapt a tuturor 
măsurilor ce vor fi stabilite în 
cadrul dezbaterilor acesteia. An
gajamentele luate în cinstea a- 
cestui eveniment au fost reali
zate : la producția globală s-au 
obținut suplimentar 30 milioane 
Iei. iar ia producția marfă 25 
milioane lei. s-au fabricat pes
te plan 370 000 m.c. oxigen teh
nic, 1 600 tone acetilenă, 2 000 
tone acetaldehidă, 2 200 tone 
acid acetic și 160 tone butanol. 
La export au fost livrate pro
duse cu 2,6 la sută mai mult 
față de sarcinile de plan-.

Telegrama continuă astfel :
„Sîntem mîndri că la succese

le dobîndite în acest an de lu
crătorii ogoarelor o modestă 
contribuție și-au adus-o si chi- 
miștii craioveni. Rezultatele ob
ținute pînă în prezent ne obli
gă la mai mult, la mai bine. 
Sîntem ferm hotărîți ca minu
natul program pe tare partidul 
îl pune în fața întregului popor 
să-1 îndeplinim exemplar, con- 
știenți fiind că el reprezintă 
propriile noastre idealuri și nă- 
zuinți, constituind un document 
de importanță istorică în dez
voltarea multilaterală a Româ
niei pe culmile societății comu
niste-.

„Cercetătorii, proiectanții, în
tregul colectiv ăl Institutului de 
cercetare și proiectare tehnolo
gică pentru prelucrarea țițeiu
lui din Ploiești, se scrie în 
altă telegramă, iși alătură ini
mile și glasurile mesajului vi
brant pe care clasa muncitoa
re. toată națiunea noastră so
cialista, îl îndreaptă azi către 
marea sală a Palatului. Colecti
vul nostru are ca sarcină con
cretă asigurarea tehnologiei do
cumentațiilor necesare pentru 
dezvoltarea industriei de prelu
crare și chimizare a petrolului. 
Ne-am străduit și ne străduim 
să r.e realizăm această sarcină 
la un nivel corespunzător. Din 
acest an ne-am angajat să scur
tăm durata lucrărilor de cerce
tare, să îmbunătățim indica
torii tehnico-economici la in
stalațiile din rafinării și com
binate petrochimice, să predăm 
proiectele în avans față de gra
fic, .în total cu 5 400 de zile, să 
depășim planul producției glo
bale și marfă cu peste 1,5 mi
lioane lei, să reducem consu
mul de metal cu 1 500 tone și 
consumul de ciment cu 25 mii 
tone, să reducem valoarea in
vestițiilor la documentația ela
borată cu peste 66 milioane lei, 
să muncim astfel îneît investi
ția echivalentă pe fiecare pro
iectant să fie în 1972 cu 35 la 
sută mai mare decît în anul 
trecut. Rezultatele obținute 
pînă în prezent ne îndreptățesc 
să afirmăm că aceste angaja
mente vor fi îndeplinite și chiar 
depășite. Știm că astfel ne fa
cem datoria față de clasa mun
citoare, față de poporul nos
tru. Mai știm că niciodată nu 
ne putem considera mulțumiți 
numai cu ceea ce am făcut-.

„Străbătute de vibrația eveni
mentului istoric pe care-1 tră
iește întregul nostru popor — 

Conferința Națională a partidu
lui, gîndurile și sentimentele 
tuturor muncitorilor, se spune 
în textul telegramei trimise de 
colectivul de muncă al Uzinei 
„Laminorul de tablă“-Galați, 
exprimă încrederea nețărmurită 
și dragostea fierbinte față de 
Partidul Comunist Român, față 
de conducerea sa înțeleaptă, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

încadrat în efervescența po
litică și de muncă creatoare ce 
a cuprins întregul popor spre a 
întîmpina Conferința Națională 
a partidului cu rezultate demne 
în etapa pe care o parcurgem, 
colectivul uzinei noastre a ob
ținut o producție peste plan de 
19 milioane lei, sporirea pro
ductivității muncii cu 2,l»/0 și 
1,5 milioane lei beneficii".

„Cu prilejul mărețului eveni
ment din viața partidului și po
porului nostru — Conferința 
Națională, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii, toți comuniștii, 
se telegrafiază de la Ex
ploatarea minieră Lupeni, 
dînd expresie gîndurilor, senti
mentelor cele mai profunde de 
care sînt animați raportează 
partidului, dumneavoastră per
sonal, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că și-au în- 
deDlinit angajamentele luate.

In perioada care s-a scurs de 
la Conferința . Națională din 
1967, comuniștii din Lupeni, 
întregul colectiv de muncitori, 
printr-o mai bună organizare a 
muncii, printr-o mai eficientă 
utilizare a mijloacelor materia
le. bănești și umane, a reușit să 
sporească substanțial producti
vitatea muncii și sâ reducă în 
acest fel prețul de cost al căr
bunelui cocsificabil. In anii 
1968—1971 s-au dat peste plan 
281 700 tone cărbune.

Aplicind creator măsurile de 
perfecționare a procesului de 
organizare a muncii si produc
ției, volumul productivității a 
crescut față de 1967 cu 290 kg/ 
post, ceea ce reprezintă o creș
tere de 20,1 la sută".

„Miile de constructori, mon- 
tori, instalatori și mecanizatori 
argeșeni, profund angajați în 
marea întrecere socialistă pen
tru îndeplinirea planului cinci
nal în patru ani și jumătate, 
se spune în telegrama Comite
tului de partid al unităților de 
construcții industriale din mu
nicipiul Pitești, acționînd cu 
hotărîre pentru înfăptuirea poli
ticii științifice a partidului, de 
construire a societății so
cialiste multilateral ’dezvol
tate, adresează un fierbin
te salut și urări de deplin 
succes Conferinței Naționale a 
P.C.R. Aplicînd zi de zi în mun
că și în viață devizele argeșene 
„Hărnicie, cinste, onoare, dem
nitate socialistă" și „Inițiativă, 
creație, autoperfecționare", sa- 
lariații Trustului de construcții 
industriale Pitești și ai suban- 
treprizelor, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii, în frunte cu co
muniștii au obținut rezultate 
deosebit de importante în mun
ca lor.

Astfel pe raza județului Ar
geș, T.C.I. Pitești a îndeplinit 
planul la producția finită pe 
semestrul I în procent de 110,2 
la sută, productivitatea muncii 
pe salariat a crescut la 104,4» 
au fost obținute economii la 
prețul de cost în valoare de 
450 000 lei, și au fost puse în 
funcțiune în devans de 30—90 
zile importante capacități de 
producție la Combinatul de ar
ticole tehnice din cauciuc, Uzi
na de autoturisme Pitești, 
U.M.M. Cîmpulung și întreprin
derea „Textila- Pitești.

Succese de prestigiu au ob
ținut și constructorii fabricilor 
de piese radio și „Electro44 din 
Curtea de Argeș;care au înde
plinit și depășit în primul se
mestru sarcinile de plan ale în
tregului an, neobosiții construc
tori de pe platforma petrochi
mică, de la Găvana, Colibași și 
Cîmplung, care au depus efor
turi stăruitoare pentru îndepli
nirea planului de producție și 
angajamentelor suplimentare 
luate în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului, aplicînd în 
viață numeroase inițiative, rod 
al gîndirii creatoare a muncito
rilor și specialiștilor noștri".

Din Telegrama Comitetului 
orășenesc U.T.C. din Odobești : 
Animat de o înaltă conștiință a 
datoriei tineretul din orașul 
Odobești este hotărît să contri
buie activ alături de cellalați 
oameni ai muncii la realizarea 
obiectivelor politico-economice 
și social-culturale.

Ne-am propus ca pînă la sfîr- 
șitul anului să realizăm prin 
muncă patriotică lucrări în 
valoare de peste 300 000 lei, 
concentrîndu-ne atenția în di
recția organizării cît mai bine 
a muncii și atragerii întregului 
tineret la activitățile pe care le 

inițiem. Urăm succes deplin lu
crărilor Conferinței Naționale șl 
așteptăm cu deosfebit interes 
hotărîrile șl sarcinile ce ne vor 
reveni pentru a ne aduce mo
desta noastră contribuție la în
deplinirea lor.

Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se scrie în altă tele
gramă, noi, delegații celor a- 
proape 60 000 de pionieri din 
județul Mureș, întruniți conform 
hotăririi celei de a doua Confe
rințe Naționale a organizației 
pionierilor pentru a discuta 
unele aspecte ale vieții de or
ganizație, vă adresăm un 
călduros salut pionieresc și 
mulțumirile noastre sincere și 
fierbinți pentru grija deosebită 
față de tot ceea ce se realizează 
astăzi pe întregul cuprins al 
patriei, pentru grija deosebită 
față de copilăria noastră ferici
tă. Va mulțumim din suflet 
pentru atenția deosebită pe care 
o acordați organizației noastre 4 
revoluționare, pentru posibilita
tea pe care o avem să ne în- 
tîlnim în fiecare an atît la ni
velul județului cît și la nivelul 
țării în acest forum al nostru 
unde facem un fructuos schimb 
de experiență, ne însușim ex
periența unor active pionierești 
cu rezultate bune în conducerea 
și desfășurarea vieții de orga
nizație.

Cu aceasta ocazie vă raportăm 
cu mîndrie că am încheiat cu 
rezultate bune anul școlar, an 
în care ne-am însușit cunoștințe 
valoroase atît teoretice cît și 
practice, an în care în atelierele 
școlare și cercurile pionierești 
ăr» învățat să minium uneltele, 
pregâtirdu-ne astfel ca noi, 
schimbul de mîine, să continuăm 
ooera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Permiteți-ne sâ vă trimitem 
un minunat buchet din cele mai 
frumoase flori mureșene culese 
de copiii români, maghiari și 
germani de pe aceste neasemuite 
plaiuri pentru iubitul lor condu
cător : maci roșii culeși de pio
nierii din cele 116 MICRO- 
C.A.P.-uri școlare care își con
tinuă activitatea și în timpul 
vacanței de vară pregătindu-se 
pentru culesul unor recolte bo
gate, flori de colț culese de mii 
de pionieri plecați în expediții 
pionierești, excursii și drumeții 
de pe piscurile înalte ale Car- 
paților, nuferi adunați de pio
nierii oara c-au avântat pentru 
prima dată în apele rîurilor și 
lacurilor la cele 94 de centr* 
de înot din județ, margarete de 
pe pajiștile munților culese de 
pionierii care își petrec vacanța 
în taberele de la Răstolnița, 
Lăpușna și Sovata și de miile de 
pionieri angajați în munci pa
triotice.

Acum la Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român 
și în pragul sărbătorii a 25 de 
ani de la proclamarea Republi
cii, noi, pionierii mureșeni, ne 
angajăm să închinăm întreaga 
noastră activitate acestor eve
nimente importante din istoria 
poporului nostru, să învățăm si 
să muncim pentru a deveni fii 
de nădejde ai patriei noastre — j 
Republica Socialistă România, 
să fim credincioși poporului și 
Partidului Comunist Român; să 
respectăm neabătut îndatoririle 
pionierești.

Cei peste 60 00 tineri din. ju
dețul Botoșani, se spune In Te
legrama trimisă de Comitetul 
județean al U.T.C., asemenea în
tregului tineret al țării, își în
dreaptă în aceste zile gîndurile 
și dragostea nemărginită către 
Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român, către 
dumneavoastră iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru a vă 
mulțumi din inimă pentru înal
tele aprecieri făcute muncii ti
neretului, contribuției ce o adu
cem fără preget la întărirea și 
înflorirea patriei.

Sîntem profund recunoscători 
partidului, patriei și poporului 
pentru grija ce o manifestă 
pentru ca noi să creștem, să 
muncim, să trăim și să gîndim 
în chip comunist, pentru viața 
noastră — izvor neîntrerupt de 
fericire și satisfacții, înțelegem 
că nu avem o datorie mai mare, 
decît aceea de a răsplăti toate 
aceste eforturi printr-o contri
buție mereu mai sporită in fa
brici, uzine, pe ogoare, în școli, 
pe întregul și vastul șantier al 
edificării societății socialiste 
multilateral-dezvoltate.

De aceea, înfăptuirea neabătu
tă a programului de muncă și 
de luptă ce va fi stabilit de 
Conferința Națională, va re
prezenta pentru noi sarcina de 
cea mai mare cinste și onoare, 
căreia îi vom dărui toate forțe
le, elanul și energia caracteris
tice tineretului, adueîndu-ne 
astfel contribuția la înflorirea 
patriei, la ridicarea României 
pe noile culmi ale civilizației și 
progresului, la triumful cauzei 
socialismului și păcii în lume;'



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 3 VINERI 21 IULIE 1972

Vă mulțumim, tovarășe Ceaușescu, pentru înalta apreciere 
și vă promitem solemn: DA, PARTIDUL

SE POATE BIZUI, CA ÎNTOTDEAUNA, PE 
DEVOTAMENTUL GENERAȚIEI TINERE!

Raportul prezentat de to
varășul Nioolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a parti
dului, reprezintă o oglindă 
fidelă a activității desfășura
te de fiecare comunist pen
tru dezvoltarea economiei 
noastre, pentru ridicarea ni
velului de trai și sporirea a- 
vuției naționale. Perspectiva 
deschisă ne emoționează dar 
în același timp ne solicită spo
rirea răspunderii. în cadrul co
lectivului meu de muncă de 
la laminorul de benzi la cald, 
întrecerea socialistă a avut de 
la începutul anului o desfă
șurare impetuoasă, fapt care 
a și determinat ca angaja
mentul de 11 000 de tone ban
dă peste plan în cinstea Con-

Fiecare dintre noi 
răspunde prin 

t muncă, prin fapte 
de viitorul 

măreț ol țării
ferinței Naționale să fie sub
stanțial depășit, realizîndu-se 
20 000 de tone bandă peste 
plan. Ca rod al aceleiași între
ceri se înscriu și realizarea 
pînă în prezent a 4 000 tone 
bandă din economii «le metal 
în loc de 3 300 tone bandă cît 
prevedea angajamentul a- 
nual. împreună cu colecti
vul pe care-1 conduc, co
lectiv format în marea lui 
majoritate din tineri, ne-am 
propus ■ ă adăugăm noi va
lori rezultatelor obținute, să 
asigurăm laminarea a tot ce 
va obține peste plan oțelăria 
și laminorul Slebing, să cău
tăm în fiecare clipă să mă
rim avansul de 10 zile de pro- 
ducție pe care îl avem în pre- 

J zent. înțelegem bine că efortul 
cerut de partid nu este un 
efort fizic ci un efort de 
gîndire, de concepție. Tocmai 
de aceea ne bucurăm că ti
nerii vin cu tot mai multe 
propuneri pentru îmbunătăți
rea procesului de producție, a 
utilajelor și instalațiilor, că 
la laminorul de benzi la cald 
s-a creat un climat propice 
manifestării depline a spiri
tului novator. Toate acestea 
ne dau garanția că vom pu
tea contribui cu toată capa
citatea noastră la îndeplini
rea măsurilor pe care le va 
adopta actuala Conferință 

^Națională a Partidului.

VALERIU TEODORU,
maistru principal la laminorul 
de benzi la cald, Combinatul 

siderurgic Galați

NICI UN
(Urmare dtii pag, l) 

nostru, în decursul istoriei lui, 
a învățat prea bine ce înseam
nă acest sfat lăsat nouă. Așa- 
dar, în ceea ce mă privește, 
sînt convins că drumul pe 
care trebuie să mergem este 
drumul unei angajări tota
le în procesul făuririi de 
bunuri — cît mai multe și 
cit mai bune — contribuind cu 
întreaga noastră capacitate fizică 
și intelectuală la așezarea pa
triei printre țările avansate din 
punct de vedere economic.

Aici, la Uzina de utilaj chimic 
..Grivița roșie“. mai sînt și alții, 
foarte multi, care gîndesc la fel 
ca mine. Și nici nu s-ar putea 
altfel, cînd e bine știut că 
avem cu toții același ideal. Sar
cinile pe care ni le-am propus 
și pe care le vom îndeplini cu 
toată responsabilitatea cetățe
nească și politică vin în întim- 
pinarea chemării pe care ne-a 
adresat-o tuturor partidul, prin 
cuvintele de mare bărbăție 
și profundă dragoste pentru 
țară ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Astfel, am ținut să 
ne suplimentăm, angajamentele 
inițiale la toți indicatorii, con
vinși că acest lucru se poate 
realiza și chiar depăși, prin va
lorificarea superioară a resurse
lor noastre, prin lupta pentru 

• economii, prin sporirea produc
tivității muncii. Tocmai am la 
mine unul din numerele recente 
ale ziarului nostru de uzină. 
Aici scrie că la producția globa
lă ne-am suplimentat angaja
mentele pe 1972 de la 10 milioa
ne lei. la 19 milioane : la pro
ducția marfă, angajamentul a 
fost suplimentat de la 12 mili
oane la 22 milioane : la export, 
de la 1 milion la 7 milioane lei ; 

beneficii, de la 1 milion de 
tei. la 5 milioane.

îndemn la acțiune 
concretă, perseverentă

GÎNDURI SI IMAGINI DIN SALA CONFERINȚEI

Amplul Raport prezentat la 
Conferință de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este străbătut de la 
un capăt la altul de un profund 
și obiectiv spirit de analiză, 
deschizind mărețe perspective 
mobilizatoare fiecărui cetățean 
al țării, chemînd la afirmarea 
mai dinamică a capacității și 
energiei creatoare a fiecăruia 
dintre noi, a întregului tineret. 
Realizarea tuturor obiectivelor 
la îndeplinirea cărora ne chea
mă partidul prin cuvîntul se
cretarului general solicită o in
tensă activitate politico-educa- 
tivă și organizatorică din partea 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., într-un efort concret, 
eficace, de zi cu zi, prin muncă 
și inițiativă direct transforma
toare, cu rezultate vizibile în 
creșterea nivelului producției, 
o dată cu ridicarea nivelului de 
conștiință socialistă a tinerilor. 
Sîntem hotărîți ca în viața de 
organizație, în întreaga activi
tate a organelor și organizații
lor U.T.C din județul Timiș, să 
acționăm pe măsura acestor de
ziderate ale amplei mobilizări 
la muncă și la perfecționare 
profesională. înlăturînd acțiunile 
lipsite de eficiență economică și 
de finalitate educativă. Spiritul

Sînt fiul unei țări învăluite 
de aerul libertății 

și dreptății
Nu știu dacă cuvintele mele 

vor fi destul de alese pentru a 
exprima sentimentele care mă 
încearcă în aceste zile ce poartă 
încărcătura idealurilor cuprinse 
în raportul prezentat de către 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională. Nu e vre
mea amintirilor, dar mărturisesc 
că am rememorat cu mare emo
ție' cîteva file din istoria par
cursă de noi, am retrăit clipe ale 
construcției evului nostru, la caie 
am participat cu însuflețire. Ceea 
ce urmează să facem de aici îna
inte noi, muncitorii, țăranii, in
telectualii României socialiste ne 
umple inimile de mîndrie. Nu 
știu dacă sînt tînăr sau bătrîn. 
Știu că sînt fiul unei țări învă
luite de aerul libertății și drep
tății, care se numește Republica 
Socialistă 1 România. Chiar dacă 
în dreptul naționalității în actele 
de identitate scriu „maghiar", 
cu aceeași emoție și responsabi
litate scriu în dreptul cetățeniei 
cuvîntul român, numele poporu
lui meu. Indiferent de limba pe 
care o vorbesc, gîndurile și 
idealurile care mă animă sînt 
gîndurile și idealurile comuniști
lor, ale poporului român. Ele au 
fost exprimate plenar de Confe
rință, de conducătorul partidului, 
al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : făurirea unei

EFORT NU-I PREA
Firește, oricine care se price

pe la cifre, dar mai cu seamă 
la cele ce trebuiesc făcute pen
tru a izbuti să transformi cifre
le în producție reală, își poate 
da seama că nu ne-am angajat 
la un lucru ușor. Știm că nu va 
fi ușor, că va trebui să depu
nem eforturi sporite, dar toate 
astea pălesc în fața scopului su
prem, care nu e altul decît 
propășirea noastră, a tuturor. 
Personal, la locul meu de mun
că nu voi precupeți nici un 
efort pentru transpunerea în 
fapte a acestor angajamente.

T E LEX
Comuniștii, toți oamenii 

muncii își îndreaptă în a- 
ceste zile gîndurile lor spre 
înaltul forum al partidu
lui, urmărind lucrările sale 
cu un viu interes.

Gîndurile lor sînt înso
țite de fapte ce exprimă 
hotărîrea fermă de a tra
duce întocmai în viață 
sarcinile mărețe pe care 
partidul le pune în fața 
întregului nostru popor.

Din nenumăratele vești 
ce sosesc din întreaga 
țară menționăm :

• DIN JUDEȚUL TIMIȘ, oa
menii muncii, români, germani, 
maghiari, sîrbi, raportează cu 
mîndrie că în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului au 

de lucru deosebit de activ sta
tornicit în viața organizației 
noastre județene în ultima pe
rioadă. realizările cu care tine
retul județului întîmpinâ Con
ferința Națională ne întăresc 
convingerea că cei 83 000 de ute- 
ciști. români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționa
lități din județul Timiș vor face 
totul pentru a îndeplini măre
țele obiective puse în fața po
porului și națiunii noastre so
cialiste de Conferința Națio
nală a partidului. Vom desfășu
ra în continuare o susținută ac
tivitate politico-educativă pen
tru ca acțiunile generate de im
perativul „Tineretul — prezen
ță activă în realizarea cincina
lului in patru ani și jumătate !** 
să se finalizeze în bogate re
zultate economice, în fapte 
demne de calitatea și răspun
derile de tînăr comunist al Ro
mâniei socialiste. în fiecare co
lectiv de muncă, tinerii își vor 
spune cuvîntul propriu, prin 
acțiuni și inițiative specifice, 
promovînd noul, la înalți para
metri ai eficacității.

CORNELIU NUȚU, 
secretar al Comitetului ju

dețean Timiș al U.T.C.

orinduîri unice, comuniste. Iată 
gîndurile țării, ale partidului, ale 
inele. „Sub steagul lui ne avîn- 
tăm sub soare Să făurim un 
viitor mai fericit" — cît de clar 
este redat aici angajamentul nos
tru, crezul milioanelor de pa- 
trioți și’constructori ai Româ
niei multilateral dezvoltate. Mă 
simt din toată inima unul dintre 
aceștia. Constructor în adevăratul 
înțeles al cuvîntului, pentru că 
aceasta îmi este meseria, iar șan
tierele, cîmpul de luptă. Trăiesc 
viața acestor șantiere cu conștiin
ța că fiecare obiectiv industrial 
ori social pe care îl construim 
înseamnă locuri de muncă pen
tru noi și pentru generațiile care 
vin, înseamnă posibilități de sa
tisfacere într-un grad tot mai 
înalt a cerințelor vieții, într-un 
cuvînt, un pas înainte. Iată de ce 
nu vreau să știu dacă sînt tînăr 
sau bătiîn și de ce vreau să știu 
și spun că sînt unul din marea 
armată care, indiferent de vîrstă 
și naționalitate, trăind în Româ
nia socialistă, se dăruie cu toată 
ființa lui luptei pentru ca visurile 
făurite pe un solid fundament 
material în aceste zile să devină 
realitate.

BAJAKI LADISLAU.
maistru la Șantierul 6 instalații 
din cadrul Trustului județean de 

construcții Mureș

MARE
Voi răspunde cu tot elanul meu 
tineresc, cu toată priceperea și 
dăruirea la chemarea partidului, 
care, așa cum spunea un coleg 
din secție, e chemarea noastră 
către viitor. Fiind tineri, nu ne 
este deloc indiferent dacă viito
rul către care tindem este mai 
apropiat sau mai îndepărtat. 
Noi ni-1 vom apropia ! Avem 
in minte cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care ne-au 
dat certitudinea unei asemenea 
izbînzi și convingerea noastră 
că această izbîndă trebuie s-o 
avem !

îndeplinit planul pe primele 7 
luni ale anului cu 10 zile mai 
devreme. Cea mai mare parte 
a sporului de producție obținut 

j în această perioadă se datorește 
creșterii productivității muncii, 
aplicării inițiativelor de masă 
izvorîte în fiecare întreprindere 
pentru utilizarea cu mai multă 
•eficiență a capacităților de pro
ducție, valorificarea superioară 
a materiilor prime, reducerea 
cheltuielilor de producție.

Pe aceste căi, industria timi- 
șeană va livra în plus față de 
prevederile planului pe 7 luni 
mai mult de 1 500 tone de lami
nate tablă subțire, motoare 
electrice cu o putere totala de 
120 000 kW, 45 000 perechi încăl
țăminte, 125 000 bucăți tricotaje 
și numeroase alte produse cu 
desfacere asigurată.

Ideile Raportului— 
programul nostru 

de muncă și viață
P

entru tinerii participant la lucrările Con
ferinței. Naționale a partidului, mărețul for 
comunist reprezintă o prețioasa lecție cu 
multiple valențe. O lecție de atitudine politică și 

civică, de economie politică, de patriotism, de is
torie. O lecție pe care o predă, de la cea mai 
înaltă tribună, însuși partidul, conducătorul său 
iubit. O lecție ale cărei învățăminte se gravează 
adine, pentru toată viața in conștiințele tinere. 
Și care rodește superb, punindu-și nobilul însemn 
pe toate eforturile și împlinirile întregii generații, 
în aceste zile, notindu-și cu atenție ideile Confe
rinței, tineretul iși notează de fapt obiectivele 
propriului program de muncă și de viață, lată, în 
aceste coloane, citeva ginduri pe marginea aces
tui program, mărturisite de cițiva tineri delegați, 
cursanți la inalta lecție comunista cu care-i îm
bogățește, pentru toată viața, Conferința Națio
nală a partidului.

ț Constantin Stoica, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Ilfov al U.T.C. : 

. „Raportul ne-a făcut să 
înțelegem și mai limpede 
care este locul și rolul ti
neretului în societatea 
noastră. A făuri un om 

■ multilateral dezvoltat este, 
desigur, o sarcină care vi
zează, în primul rînd, tine
retul. Iar strădania pentru 
viitorul luminos al țării 
este, de fapt, strădania 
pentru un om care să fie 
și făurarul și beneficiarul 
acestui viitor. Această idee, 
cred eu, trebuie să stea la 
baza întregii noastre acti
vități în rindul tineretu-

i luC.

Fotografiile :
VASILE RANGA 

și GH. CUCU

TELEX
• DIN CETATEA DE FOC a 

Hunedoarei am primit vestea că 
în prima zi a lucrărilor Confe
rinței Naționale a partidului, 
siderurgiștii, folosind cu randa
ment sporit capacitățile de pro
ducție, au realizat cea mai mare 
producție de fontă. Numai spo
rul de producție peste planul 
zilei echivalează cu metalul ne
cesar fabricării a 115 tractoare. 
Succesul siderurgiștilor este cu 
atît mai semnificativ, dacă re
ținem faptul .că toată fonta dată 
în plus a .fost elaborată cu cocs 
economisit..

• COLECTIVELE ÎNTRE
PRINDERILOR Centralei in
dustriale de medicamente și 
colorariți au îndeplinit angaja
mentele luate în cinstea Confe
rinței Naționale a Partidului

Comunist Român. La producția 
globală și marfă, angajamentul 
asumat a fost depășit cu zece 
milioane lei, iar productivitatea 
muncii a înregistrat față de 
prevederi o creștere de trei la 
sută.

Succese însemnate au fost 
obținute pe linia diversificării 
producției, în nomenclatorul 
sortimentației fiind incluse 15 
medicamente, 15 reactivi, 5 co- 
loranți. 14 produse cosmetice și 
de parfumerie.

• OAMENII MUNCII din 12 
unități industriale din județul 
Brașov au anunțat îndeplinirea 
planului pe șapte luni cu 12 zile 
mai devreme. Printre unitățile 
fruntașe în îndeplinirea sarci
nilor de plan se numără uzine
le Rulmentul, unitate care a 
lansat chemarea la întrecere că
tre toate unitățile din ramura 
respectivă, Combinatul chimic 
Făgăraș, Uzinele de prototipuri 
si reparat utilaj chimic Făgă
raș, Fabrica de zahăr Bod și 
altele.

TELEX
• CONSTRUCTORII DE VA

GOANE din Arad raportează cu 
mîndrie că și-au depășit anga
jamentele luate în cinstea Con
ferinței Naționale cu 48,3 mi
lioane lei la producția marfă, 
față de 25 milioane cît era pre
văzut în angajament. Au fost 
realizate astfel, peste plan, 10 
vagoane de marfă și 9 pentru 
transportul de călători. Econo
miile la metal se cifrează la 
430 tone.

Tot din Arad aflăm că în 
ziua deschiderii Conferinței 
Naționale și-au îndeplinit an
gajamentele luate și colectivele 
Uzinelor textile „30 Decembrie", 
„Strungul", Combinatul pentru 
exploatarea și industrializarea 
lemnului, întreprinderile in
dustriei locale și cooperația 
meșteșugărească.

F

IERI, LA UZINA SIBIANA 
DE PIESE AUTO S-A REALIZAT 
O PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ 

DE 850 000 LEI

Tinerii de la Uzina de piese 
auto Sibiu au declarat zilele 
Conferinței Naționale a partidu
lui zile record pentru obținerea 
unor rezultate deosebite în pro
ducție și în creșterea producției 
zilnice. Ca obiectiv ei și-au pro
pus realizarea unor procente de 
cel puțin 150 la sută în depăși
rea planului prin intensificarea 
muncii, folosirea utilajelor și 
capacității maxime. Ca urmare 
a chemării, schimbul întîi al a- 
cestei uzine a realizat o produc
ție suplimentară de 850 000 lei 
față de sarcina de plan. S-au e- 
vidențiat în mod deosebit Nico
lae Preda de Ia sectorul I me- 
canism-direcție, Feieanu loan de 
Ia sectorul cordon, Achim Ion 
sectorul 270 strunguri. Mucșan 
Vasile și Răulea Dumitru de la 
secția spirale.

M. JUGANARU

Aurelia Laichici, cooperatoare, C.A.P. 
Vrăniuț, comuna Racăjdia, județul 
Caraș-Severin : „La noi, muncim mai 
ales femeile, bărbați au rămas 
puțini la lucru in cooperativă, însă o 
facem cu toată dragostea pentru munca 
cimpului. O să muncim cu nădejde 
în viitor, dar sarcina noastră e și de a 
face pe cei foarte tineri, pe elevi, 
să învețe și să muncească bine pentru 
agricultură. Asta-i ce ne propunem ln

Ing. Antonică Dijmărescu, șeful sec
torului Oțelărie Martin de la Combina
tul siderurgic-Reșița : „Toți tinerii din 
sector muncesc la fel de bine. Iar asta 
nu v-o spun numai așa, ca să-i laud, 
ci ca să arăt cît adevăr este în înalta 
apreciere dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tineretului nostru. Un tineret 
minunat — căruia trebuie, însă, în 
spiritul înnoitor al Conferinței să-i sti
mulăm simțul de răspundere. Ca tînăr 
comunist, mă voi strădui s-o fac cît 
mai bine".

Marianne Kronenberger, studentă, 
anul IV, Facultatea de fizică, Timișoara: 
„Mai am în față doar un an de studen
ție, ultimul. Aș vrea să pot beneficia 
curînd de măsuri cît mai substanțiale 
pentru legarea studiilor de practică, de 
cerințele vieții, îneît imediat după ab
solvire să mă pot integra cu randament 
superior în muncă".

TELEX
• DIN JUDEȚUL ME

HEDINȚI aflăm, de asemenea, 
că 10 întreprinderi induștriale, 
printre care Șantierul . naval, 
Combinatul pentru industriali
zarea lemnului, Combinatul 
pentru celuloză și hîrtie au ra
portat îndeplinirea înainte de 
termen a planului pe 7 luni.

• MINERII MARAMURE
ȘENI se prezintă, de asemenea, 
cu noi succese în muncă. La 
Exploatarea Baia Sprie a fost 
extrasă cea de-a 16 000-a tonă 
de minereu peste plan, iar la 
Exploatarea Ilba minerii și-au 
depășit planul pe primele 7 luni 
cu un avans de 13 zile. Pe an
samblul centralei minelor Baia 
Mare, producția marfă supli
mentară ce a fost realizată de
pășește valoarea de 12 milioane 
lei.
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R.
RAPORTUL COMISIEI DE VALIDARE
— prezentat de tovarășul Mihai Dalea —

Tovarăși,

Conferințele extraordinare ale 
organizațiilor județene de partid 
și conferința organizației muni
cipale de partid București, care 
au avut loc în a doua parte a 
lunii iunie a.c., au dezbătut mo
dul în care s-au îndeplinit sar
cinile rezultate din hotâririle 
Conferinței Naționale din de
cembrie 1967 și ale Congresului 
al X-lea al P.C.R. privind per
fecționarea conducerii și plani
ficării activității economico-so- 
ciale, dezvoltarea democrației 
socialiste, sistematizarea locali
tăților rurale și au ales delegați 
pentru Conferința Naționali a 
partidului.

Caracterizate printr-un accen
tuat spirit de lucru, conferințele

Cuvîntarea tovarășului

CONSTANTIN CĂTRUNĂ

Stimați tovarăși,

Este o mare cinste pentru 
mine să aduc la această tribună 
gîndurile și sentimentele coope
ratorilor din comuna Furcu- 
lești, județul Teleorman, care 
întîmpină acest mare eveniment 
cu toată suprafața de grîu tre
ierată, cu o depășire a produc
ției de 900 kg la ha, cu con
tractele către stat în întregime 
achitate. Am hotărît să livrăm 
statului 400 tone de grîu peste 
prevederi. Țăranii din Furculești 
cultivă pămîntul din tată-n fiu, 
dar orlcît s-au chinuit, oriclt au 
dat cu sapa de i-a usturat la 
Inimă, cum spune vorba țără
nească, In trecut n-au scos la 
porumb mal mult de 1 200—1 500 
kg. de pe un hectar; azi, In 
urma măsurilor luate, ne apro
piem de 5 000 kg. porumb la 
hectar.

După calculele noastre, după 
experiențe anilor trecuți, vom 
Incasa anul acesta din ceea ce 
vindem statului, peste «4 mili
oane Iei, e« oare vom răsplăti

FORȚA
9

> 
(Urmări din peg. I)

ia cuvîntul de la înalta trit 
bună a Conferinței sînt pfa 
trunși de însemnătatea che- 
mării partidului către optima 
folosire a resurselor de inte
ligență pusă în slujba proce
sului productiv. Și semnifica
tiv este faptul că acest adevăr 
nu O fost adus în lumina 
Conferinței doar prin decla
rații de principiu, ci și prin 
demonstrații palpabile, prin 
concretizări ale ideilor susți
nute, ,..Rînd pe rînd, vorbi
torii, pornind de la dezidera
tele Raportului, i-au confrun
tat pe delegații la Conferință 
cu demonstrații cifrice de re
velatoare expresivitate. De 
pildă, cu demonstrații de ge
nul celei care arată că, în 
numai 58 de întreprinderi din 
Capitala, prin generalizarea 
schimbului 11, se poate obți
ne anual o producție supli
mentară de 10 miliarde de 
let. Sau că, la Hunedoara, 
numai din reducerea cu 10 la 
sută a opririlor accidentale se 
pot ciștiga 20 000 de tone de 
laminate... Idei văzute. Un re- 

județene au exprimat adeziunea 
totala a comuniștilor, a întregu
lui popor față de politica internă 
și externă a partidului, au pri
lejuit un larg și aprofundat 
schimb de opinii menit să con
tureze modalitățile de ridicare 
la un nivel superior a activității 
in toate compartimentele vieții 
sociale, de perfecționare a rolu
lui conducător al partidului în 
societate. Sarcinile concrete sta
bilite de conferințele județene, 
angajamentele mobilizatoare cu
prinse în înflăcăratele telegrame 
adresate Comitetului Central al 
partidului, secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt mărturii grăi
toare a dorinței fierbinți a co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din întreaga țară de a 
munci mai bine, mai eficient 
pentru a accelera mai mult rit
mul de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

Pe baza Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din aprilie a.c., 
Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român este consti
tuită din 2 545 delegați, din care 
2 220 aleși în conferințele extra
ordinare ale organizațiilor jude
țene de partid, iar 325 sînt mem
brii și membrii supleanți ai Co
mitetului Central și membrii 
Comisiei Centrale de Revizie 
care participă de drept la Con
ferință.

Verifidnd documentele refe
ritoare Ia alegerea delegaților. 
Comisia de validare a constatat 
ci norma de reprezentare — un 

munca cooperatorilor după me
rit și vom mai adăuga o parte 
ia cel 500 000 lei, cit avem la 
100 de hectare.

Partidul ne-a îr.vâța- si ne-a 
obișnuit să nu ne mulțumim 
însă niciodată cu cit obținem, 
ne-a ajutat să smulgem pâmir.- 
tului producții bune. Dar une
ori rezultatele n-au fost pe mă
sura cheltuielilor, a tehnicii, a 
dorinței noastre. Toate astea nu 
fac nimic fără om. Și cum nu 
există „pădure fără uscătură**, 
și la noi erau unii care profi
tau de munca la grămadă, de-a 
valma, prășeau de mlntuialâ, 
mai lăsau toamna porumb ne- 
cules, alergau după norme ușoa
re, după agricultură „la umbră**, 
dar cu norme multe și ciștig 
bun, lăsînd pe cei vrednici să 
ducă greul. $i multă dreptate 
ați avut, tovarășe secretar ge
neral, cind ați arătat că siste
mul de plată pe principiul zilei- 
muncă duce la egalizarea veni
turilor, nu răsplătește pe coo
peratori în raport cu munca, 
nu-i îndeamnă îndeajuns să-și 
folosească mai bine și mai 
cu folos priceperea, puterea 
minții și a brațelor.

Ascultîndu-vă sfatul, am or
ganizat încă din anul 1971 fer
me specializate în cadrul căro
ra am introdus ca formă de re
tribuție, cerută de viață, acor
dul global. Pe tarlalele lucrate 
astfel, producțiile au fost mai 
mari la porumb cu 1 500—2 000 
kilograme.

Am avut prilejul, ca mulți 
alții, să ascult din nou cuvîntul 
conducătorilor partidului, cînd 
am fost chemați la Comitetul 
Central tn anul 1971, pentru a fi 
consultați In treburile agricultu
rii. Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu l-am dus mecaniza
torilor, cooperatorilor și specia
liștilor și ei au socotit că a bine 
să extindem acordul global atlt

IDEILOR
prezentam al petrochimiștilor 
prahoveni a arătat ce în
seamnă întîrzierea intrării în 
producție a unui singur o- 
biectiv; pierderi de 15 
milioane de lei... In ace
eași idee, delegatul Harghi

tei a demonstrat pierderea de 
eficiență a inteligenței tehni
ce, ca rezultat al folosirii in
ginerilor și tehnicienilor în 
munci funcționărești și a adus 
soluții concrete de evitare a 
situației: nomenclatorul pos
turilor respective să fie pre
văzut pentru studii medii... 
La fel, reprezentanta Minis
terului Industriei Ușoare, a 
calculat edificator în fata 
Conferinței ce pierderi aduce 

delegat la 1 000 membrii de par
tid — stabilită de Plenara C.C. 
al P.C.R. din aprilie a.c. pentru 
alegerea delegaților la Conferin
ța Națională a partidului a fost 
respectată întocmai, ținindu-se 
seama de efectivul partidului e- 
xistent la 30 aprilie 1972 care 
era de 2 220 000 membri de par
tid.

Delegații la Conferință repre
zintă organizațiile de partid din 
industrie, construcții, transpor
turi, instituții, unități socialiste 
din agricultură. învățămînt, ști
ință, cultură, unități militare și 
din alte domenii și sectoare de 
activitate.

La Conferință sînt prezenți 
2 534 delegați, lipsesc motivat 11 
delegați.

Din totalul delegaților, după 
profesia de bază, 1 613 sint mun
citori, 354 țărani. 276 ingineri și 
tehnicieni din industrie și agri
cultură. 54 profesori și învăță
tori, 127 oameni de știință, artă 
și cultură. 54 ofițeri ai Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România, iar 67 sînt cadre de 
conducere din cooperația mește
șugărească și de consum, zia
riști, medici, juriști și studenți.

Analizind compoziția delegați
lor după vechimea in partid, 
reiese că 263 sînt membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate, 
755 au o vechime in partid în
tre 25 și 28 ani, 959 între 10 și 
20 ani, iar 568 pînă la 10 anr. 
Din totalul delegaților la Con
ferință 108 au virsta pînă la 30 
ani, 678 între 31 și 40 ani, 1211 
între 41 și 50 ani, 444 intre 51 
și 60 ani, iar 104 peste 60 ani. 
La Conferință participă comu- 

tn sectorul vegetal, cit și in zoo
tehnie, pe familii, grupe de fa
milii, pe brațe de muncă, ca ast
fel să răspundă fiecare, de la 
presetfinte la paznic, de ceea ce 
face și sâ primească după cum 
muncește.

Drept să spur., nu mai 
e nevoie sâ meargă șeful de e- 
chipă, de fermă sau consiliul 
după ei, din casă-n casă, să-i 
anunțe sâ meargă la lucru. Au 
realizat astfel lucrări de bună 
calitate, au prășit porumbul de 
4 ori și nu de două cum era pre
văzut

In acest an am văzut oameni 
cu traista cu boabe la gît, ca să 
completeze golurile și să asi
gure astfel 36 000 plante la hec
tarul de porumb. 40 000 la floa- 
rea-soarelui și 90 000 la sfecla de 
zahăr. Au aplicat fazial pe rin- 
duri de plante îngrâșâmintele 
chimice la cultura porumbului și 
dacă s-a intimplat ca noi. con
siliul de conducere, să întârziem 
o zi cu adusul îngrășămintelor, 
am fost ținta unor serioase cri
tici din partea cooperatorilor. 
Sistemul muncii și retribuției în 
acord global este, după părerea 
oamenilor, prietenul harnicului 
și dușmanul leneșului.

Mecanizatorii, legați și ei de 
rezultatele producției, împreună 
cu cooperatorii, au făcut treabă 
bună și starea de vegetație a 
plantelor, față de anii trecuți, a- 
nunță o recoltă bogată. De aceea 
noi credem că vom vinde statu
lui de la cele două cooperative 
din comună peste 14 000 tone 
produse din sectorul vegetal, 
17 000 hl lapte, un sfert de mi
lion ouă.

Sîntem bucuroși să raportăm 
Conferinței, conducerii partidu
lui, personal iubitului nostru 
conducător și sfătuitor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că, Încă din

navetismul numai tn ramura 
textilă — 7 milioane pierdute 
numai cu transporturile — și 
a propus măsuri concrete me
nite să înlăture o asemenea 
situație... Și exemplele pot 
continua, ele alcătuind o a- 
devărată listă de masuri con
crete, avînd darul să optimi
zeze și să facă eficient proce
sul muncii tn toate domeniile. 
Un miner, erou al muncii so
cialiste, a propus corelarea sa
lariilor maiștrilor cu acelea ale 
muncitorilor... Primărița mu
nicipiului Bacău a demonstrat 
că în urbea sa cincinalul poa
te fi realizat în patru ani și 
patru luni... Reprezentantul 
Tîrgoviștei a propus, concret, 
măsuri de îmbunătățire a or
ganizării șantierelor industria
le... Delegatul comuniștilor de 
la I.A.S. Urleasca a cerut cer
cetătorilor noi soiuri de ce
reale, adecvate noilor realități 
ale agriculturii noastre • tere
nurile irigate.

Idei văzute. Limpezimea 
principiilor și sarcinilor cu
prinse în Raportul prezentat 
de secretarul general al parti
dului își află răspunsul adec
vat în pasiunea patriotică, în 
luciditatea chibzuită cu care 
delegații își spun cuvîntul la 
tribuna marelui colocviu al 
comuniștilor.

Ideile lor, propunerile de 

niști cu o înaltă pregătire profe
sională, cu experiență și activi
tate îndelungată în munca de 
partid, de stat și economică, 
precum și un număr însemnat 
de tineri comuniști care, alături 
de cei mai în vîrstă, muncesc 
cu elan și pasiune pentru înfăp
tuirea politicii partidului nostru.

Din totalul delegaților. 87.11 la 
sută sint români. 8.13 la sută 
maghiari, 2,44 la sută germani, 
iar 2,32 la sută sînt din rindul 
celorlalte naționalități conlocui
toare, compoziția delegaților la 
Conferință corespunde in între
gime compoziției naționale a 
Partidului Comunist Român.

La Conferință participă 547 fe
mei. adică 21.49 la sută din to
talul delegaților.

Considerăm necesar de a sub
linia că, din totalul delegaților, 
139 poartă înaltul titlu de ..Erou 
al Muncii Socialiste44, 2 266 sint 
decorați cu ordine*și medalii ale 
Republicii Socialiste România, 
■iar 25 sint laureați ai Premiului 
de Stat. De asemenea, 296 din
tre delegați sint deputați in 
Marea Adunare Națională, iar 
1176 în consiliile populare. Un 
număr de 1 029 delegați au ab
solvit școli superioare de stat, 
98 au titluri științifice și acade
mice. O mare parte a delegați
lor la Conferință au absolvit di
ferite școli și cursuri de partid.

La lucrările Conferinței Na
ționale a partidului participă și 
un număr de 384 invitați.

Stimați tovarăși.

Comisia de validare, analizind 
documentele conferințelor extra
ordinare ale organizațiilor jude
țene de partid și ale conferin
ței organizației de partid a mu
nicipiului București, a constatat 
că la alegerea delegaților pen
tru Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român 
s-au respectat întocmai Statu
tul partidului și normele de re
prezentare stabilite de Plenara 
Comitetului Central din aprilie 
a.c., și supune spre aprobare 
Conferinței validarea mandate
lor tuturor delegaților la Confe
rința Națională a partidului.

acest an, am realizat la grîu 
producțiile prevăzute pentru a- 
nul 1974. iar ia celelalte culturi 
vom atinge cu cel puțin un an 
mai devreme nivelurile propu
se pentru anul 1975. Așa chib
zuim că putem și noi. lucrătorii 
de pe ogoare, să contribuim ca 
cincinalul să se realizeze mai 
devreme.

De altfel, ne gindim câ. așa 
cum rezultă și din materialele 
prezentate la Conferința Națio
nală. trebuie să depunem efor
turi susținute in continuare pen
tru dezvoltarea comunei noas
tre și apropierea ei de condi
țiile de viață ale orașului. Dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe Ceaușescu. ne-a ti vizitat in 
anul 1967. v-ați întreținut cu 
veteranii de la 1907. ați văzut 
cum arăta comuna Furculești a- 
atunci. Vrem să vă informăm 
că multe lucruri s-au schimbat. 
Gospodarii noștri au pus mină 
de la mină, umăr lingă umăr și 
au adus apa de izvor in comună, 
pe conducte. împlinind astfel un 
vis de sute de ani al cetățenilor, 
care o aduceau cu vedrele in 
spate de la cițiva kilometri. Am 
construit două brutării. 3 600 ml 
trotuare, am înălțat 8 000 ml gar
duri. mai bine de 90 la sută 
din case sint renovate sau con
struite din nou. acum in casele 
cooperatorilor există aparate de 
radio, televizoare, mobilă fru
moasă și alte bunuri de folosin
ță îndelungată.'

Vrem să facem mai multe. Sâ 
dezvoltăm activitățile industria
le, să valorificăm posibilitățile 
locale, să dublăm în 5 ani averea 
obștească, să lărgim cooperarea 
in cadrul consiliului intercoope- 
ratist. Pe baza experienței din 
acest an vom perfecționa for
mele de organizare și retribuire 
a muncii, pentru ca cooperati
vele noastre să devină tot mai 
mult izvor de belșug și bună
stare și pină-n anul 2000 să fa
cem urmașilor, la Furculești, un 
oraș tînăr și înfloritor. Iată pen
tru ce mulțumim din toată ini
ma partidului, față de care ne 
angajăm câ-i vom respecta în
totdeauna cuvîntul, că-i vom 
asculta sfatul, deoarece știm câ 
el ne învață de bine și ne duce 
spre mai bine.

concretizare — izvorite din e- 
fortul de gîndire al întregului 
popor — sînt o garanție 
nezdruncinată a faptului că 
programul partidului — în

Cu emoție 
și respect

(Urmare din pag. I) J 
multilateral dezvoltată, cînd rolul partidului se va încheia 
sublim, cu un palmares care depășește puterile de fabu
lație ale legendelor.

lată pe ce orbite urmează să evolueze spațiul și timpul 
românesc ! lată de ce un eveniment crucial, cum este Con
ferința Națională, devine act istoric de primă mărime, intrat 
cu litere de purpură în analele neamului românesc. La un 
asemenea act de istorie națională cu valențe internaționa
liste, adeziunea noastră este totală, nu prin iscălitură ci 
prin fapte, - o aderență activă și creatoare armonizată cu 
voința întregului popor. Mîndria de-a fi comuniști, de-a con
tribui cu tot ceea ce avem mai de preț în noi la trezoreria 
socialistă materială și spirituală, ne reîmprospătează forțele 
în numele și în lumina Partidului Comunist Român, partid 
activ, mereu tînăr, sincer, demn și suveran.

Este chemată sub steag și literatura pe care am scris-o, 
o scriem și o vom scrie mereu, sub pavăza aceluiași crez.

Cu emoție și respect, 
AL. ANDRIȚOIU

Cuvîntarea tovarășului

PETRE CONSTANTIN

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, de 

la această înaltă tribună, să-mi 
exprim bucuria și satisfacția de 
a mă număra printre delegații 
la Conferința Națională și de a 
reprezenta aici comuniștii. în
tregul colectiv' al minei Lupeni.

Raportul prezentat de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut un bilanț strălucit al reali
zărilor obținute de poporul nos
tru în înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Conferința Națională din 
decembrie 1967 și Congresul al 
X-lea al P.C.R. și a conturat cu 
o puternică clarviziune cuteză
toare direcțiile de dezvoltare ale 
patriei noastre socialiste.

Cind m-am despărțit de ortacii 
mei din abataj, pentru a parti
cipa la acest înalt for al parti
dului ei mi-au dat mandat să 
exprim aici recunoștința lor 
fierbinte pentru deosebita grijă 
pe care conducerea partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, o manifes
tă permanent față de munca și 
viața minerilor din Valea Jiului. 
Cartierele noi. cu locuințe con
fortabile. obiectivele social-cul- 
turale. puse la dispoziția mine
rilor, investițiile făcute pentru 
ușurarea eforturilor și creșterea 
securității muncii in subteran, 
ridicarea continuă a nivelului de

Cuvîntarea tovarășului

EDUARD EISENBURGER

Stimați tovarăși,
Exercitîndu-și rolul de forță 

politică conducătoare a societă
ții noastre, partidul analizează 
sistematic propria sa experien
ță, ca și experiența altor țări, 
noile tendințe ale evoluției eco- 
nomico-sociale pe plan mon
dial. Iată de ce forumul nostru, 
noi, cu toții, sîntem chemați să 
ne spunem cu responsabilitate 
comunistă părerea despre acti
vitatea desfășurată în ultimii 
patru ani și jumătate. Consta
tăm — și aceasta cu deosebită 
satisfacție — câ viața, succese
le remarcabile obținute de po
porul nostru în toate domeniile

legătură cu a cărui elaborare 
amănunțită Conferința a a- 
d optat ieri o unanimă hotă- 
nre — va fi îndeplinit cu 
succes. 

trai material și cultural, intro
ducerea regimului de lucru de 6 
ore in subteran pentru . prima 
dată in istoria clasei muncitoare 
din țara noastră, sint exemple 
concludente ale acestei griji. 
Cinstea deosebită pe care ne-a 
făcut-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a veni in ultimii 
ani de două ori în mijlocul nos
tru, în orașul Lupeni. pentru a 
se convinge personal cum trăim 
și muncim — prilej fericit pen
tru a ne da prețioase indicații 
privind organizarea mai bună a 
muncii și dezvoltarea în per
spectivă a minei — este una din 
cele mai grăitoare dovezi ale 
înaltei griji pe care ne-o poartă 
partidul.

Noi, minerii din Lupeni, din 
Valea Jiului, ținem să vă asi
gurăm, iubite tovarășe secretar 
general, că înțelegem să dăm 
expresie acestei recunoștințe 
față de partid indeplinindu-ne 
exemplar sarcinile la fronturile 
de lucru din subteran, muncind 
cu responsabilitate și dăruire 
pentru satisfacerea cerințelor 
industriei siderurgice, energeti
ce și transporturilor cu cărbu
nele necesar, adueîndu-ne apor
tul in modul cel mai plenar la 
transpunerea in viață a inflăcă- 
ratei chemări pe care dumnea
voastră a-ți adresat-o întregii 
noastre clase muncitoare : cinci
nalul înainte de termen !

In frunte cu comuniștii, co
lectivul minei Lupeni — con
știent de locul important pe ca- 
re-1 are unitatea noastră in eco
nomia națională — ca cea mai 
mare mină producătoare de căr
bune cocsificabil — a căutat 
să-și organizeze mai bine mun
ca. să utilizeze cu mai mare 
eficiență mijloacele materiale, 
bănești și umane, pentru obți
nerea unor randamente sporite 
in abataje, pentru creșterea vi
tezelor de avansare la toate lu
crările din subteran și pe aceas
tă bază să sporească producția 
de cărbune, să reducă la maxi
mum cheltuielile materiale, să 
ridice eficiența economică. Prin 
astfel de masuri, perfecționând 
continuu procesul de organizare 
a muncii, volumul producției a 
crescut față de anul 1967 cu a- 
proape 200 mii tone, iar produc
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de activitate confirmă pe de
plin valoarea teoretică și prac
tica a măsurilor adoptate 
Conferința Națională din 
și de Congresul al X-lea 
P.C.R. ; aceste măsuri și-au 
sit o amplă valorificare 
creșterea tumultuoasă a econo
miei, științei și culturii româ
nești, în dezvoltarea multilate
rală a tuturor județelor țării, 
în ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual, a gradului 
de civilizație a fiecărui cetă
țean din România socialistă.

De aceea, înainte de toate, aș 
dori să dau o înaltă apreciere 
activității desfășurate în teme
iul hotărîrilor luate, întregii 
„ jlitici interne și externe a 
partidului și statului nostru la 
inițierea și aplicarea căreia dv., 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, aduceți o contribu
ție hotărîtoare, — subliniind 
totodată acordul deplin cu con
ținutul Raportului și al celor
lalte documente ale Conferin
ței.

în continuare, cu permisiunea 
dv.. aș dori să mă refer Ia o 
singură problemă, și anume la 
eforturile depuse de partidul 
nostru pentru adîncirea conti
nuă a democrației socialiste și, 
în mod deosebit, la unele as
pecte actuale ale procesului de 
rezolvare a problemei națio
nale în România.

Este un fapt cunoscut, dar și 
recunoscut : în România de 
astăzi, democrația socialistă 
este o realitate vie iar lărgirea 
și adîncirea ei continuă — o 
condiție indispensabilă pentru 
înfăptuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Creînd an de an condițiile 
pentru valorificarea superioară 
a energiilor creatoare ale po
porului, a tuturor rezervelor 
umane ale societății prin parti
ciparea conștientă și mereu 
mai largă, mai activă a mase
lor la conducerea și rezolva
rea problemelor de interes ob
ștesc, întreținînd un dialog, per
manent cu întregul popor, par
tidul s-a străduit să găsească 
si să dezvolte totodată și noi 
forme organizatorice, care ga
rantează punerea în valoare tot 
mai largă a opiniei tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate.

Din asemenea 
au fost create în 
rioadă comitetele ______
oamenilor muncii din întreprin
deri și instituții, au fost insti- 
tuționalizate adunările generale 
ale oamenilor muncii, s-a irv- 
trodus principiu] muncii colec
tive la toate eșaloanele, dezba
terea publică de către oamenii 
muncii a celor mai importante 
legi și hotârîri. A luat ființă 
Frontul Unității Socialiste — 
cadrul organizatoric și institu
țional care înmănunchează toa
te forțele politice și sociale ale 
țării.

După cum se știe, la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 24—25 oc
tombrie 1968 a fost hotărîtă în
ființarea consiliilor naționalită
ților conlocuitoare. Creație ori
ginală a Partidului Comunist 
Român, consiliile oamenilor 
muncii de diferite naționalități 

considerente 
această pe- 
și consiliile

tivitatea cu 11,5 la sută. Cu toa
tă modestia, imi îngădui să 
raportez Conferinței că in ulti
mul cincinal brigada pe care o 
conduc a dat patriei peste 1 
milion tone cărbune, depășind 
planul cu 66 000 tone, iar in pe
rioada care a trecut din cincina
lul actual a extras in plus 16 000 
tone cărbune, oblinind o pro
ductivitate ce depășește 9 
lone post. La rezultatele obținu
te au contribuit organizarea mai 
bună a muncii. Întărirea disci
plinei, folosirea cu eficiență a 
utilajelor din dotare și a timpu
lui de lucru. Manifestind un 
înalt simț de răspundere față de 
realizarea exemplară a sarcini
lor economice ce ne revin, bri
gada pe care o conduc a inițiat 
în cinstea Conferinței Naționale, 
chemarea către toate brigăzile 
de la abatajele frontale de a 
spori vitezele de avansare prin 
realizarea in plus a două cicluri 
in fiecare lună. Chemarea noas
tră a găsit ecou in toată Valea 
Jiului, multe brigăzi de fronta- 
liști realizind in cursul lunii iu
lie depășirea numărului de 
cicluri.

Am prezentat doar citeva re
zultate din activitatea noastră. 
Desigur, ele sint bune și con
stituie pentru noi o bază de ple
care pentru rezultate și mai 
bune in viitor. Sub îndrumarea 
organizației de partid ne preocu
păm de rezolvarea unor proble
me hotâritoare pentru creșterea 
productivității muncii și spo
rirea producției de cărbune, 
fiind conștient! că pentru ob
ținerea unor indicatori cores
punzători in anii actualului cin
cinal. in condițiile noului pro
gram de lucru de 6 ore, trebuie 
'ă acordăm mai multă atenție 
utilizării capacităților de pro
ducție existente, folosirii rațio
nale a forței de muncă prin 
completarea și plasarea mai 
opumă a formațiilor de lucru 
in raport cu capacitatea abata
jelor. asigurării funcționării cit 
mai bune a utilajelor și insta
lațiilor. In acest sens, ne preo
cupăm cu toată răspunderea de 
integrarea, stabilizarea și for
marea intr-un timp mai scurt a 
cadrelor de mineri calificați din 
rindul noilor veniți, folosirea cu

desfășoară în cadrul Frontului 
Unității Socialiste, împreună cu 
celelalte organizații de masă și 
obștești, o bogata și multilate
rală activitate pentru 

a politicii partidului, 
educarea oamenilor

expli
carea politicii partidului, pen
tru educarea oamenilor mun
cii aparținînd diferitelor națio
nalități în spiritul frăției și 
prieteniei cu poporul român, al 
internaționalismului socialist, 
al ideologiei marxiste, afirmîn- 
du-se drept un spriin de nă
dejde al organelor de partid și 
de stat în examinarea și re
zolvarea problemelor specifice 
ale populației respective, în 
concordanță cu interesele gene
rale ale societății, cît și ale ce
tățenilor din rîndul acestor na
ționalități.

Cred că nu este momentul 
și nici locul să dau exemple 
clin activitatea lor concretă sau 
cu privire la eforturile susținu
te pe care le face statul socia
list pentru asigurarea învățâ- 
mîntulUi general în limba ma
ternă, pentru dezvoltarea și în
florirea creației literare, știin
țifice, a culturii naționalităților 
conlocuitoare, promovarea re
prezentanților lor în munci de 
răspundere, atît pe linie de 
partid, cît și în administrația 
de stat.

In schimb, aș vrea sâ re
marc că existența și activitatea 
de pînă acum a acestor oiga?. 
nisme dovedește că ele sînt o 
expresie concretă a continuei 
adînciri a democrației noastre 
socialiste ; constituie în fapt 
lărgirea cadrului de manifestare 
a drepturilor și libertăților po
litice și cetățenești ; ele prile
juiesc o nouă și puternică a- 
firmare a unității și frăției din
tre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare, reflectă în 
mod fidel stadiul înalt la care 
au fost ridicate relațiile națio
nale în România, conținutul ca
litativ nou al acestor rapor
turi.

Aceste aprecieri se cer însă 
neapărat completate Cu o idee 
deosebit de valoroasă, expusă 
de dv., tovarășe secretar ge
neral, la Plenara Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate germană din 19 februarie 
1971 • ..Dezvoltarea continuă și 
perfecționarea democrației noa
stre socialiste, participarea tot 
mai activă a tuturor categorii
lor de cetățeni la conducerea 
societății vor contribui, de a- 
semenea, la crearea condițiilor 
ca toți să simtă că nu există 
nici o deosebire, că într-ade- 
văr societatea noastră socialistă 
asigură participarea în fapt a 
întregului popor la făurirea 
propriilor sale destine, a viito
rului său fericit. Aceasta în
seamnă rezolvarea cu adevărat 
marxist-leninistă a problemei 
naționale".

Egalitatea deplină — econo
mică, politică și socială — a tu
turor cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate, constituie 
astăzi o realitate a României 
socialiste. Dinamismul, recep
tivitatea față de nou, spiritul 
creator — proprii întregii acti
vități a partidului nostru — fac 
ca și problema națională să . 
fie privită în contextul perfec- 

maximă eficiență, în întregime, 
a celor 6 ore ale programului 
de lucru.

Doresc să subliniez în această 
ordine de idei necesitatea întă
ririi disciplinei sub toate aspec
tele. Am obținut rezultate bune, 
in această privință — in brigada 
pe care o conduc, deși cuprinde 
aproape 90 de mineri, de ani de 
zile nu s-a înregistrat nici o ab
sență nemotivată (și ca brigada 
noastră mai sînt și altele) — dar 
cu toate acestea în legătură cu 
disciplina se pot spune încă des
tule lucruri critice. Cine cu
noaște mina știe că aici discipli
na se impune mai mult decît 
oriunde, pentru că nu este vorba 
numai de o organizare mai bună, 
care nu poate fi concepută fără 
o disciplină perfectă, ci și de 
evitarea unor avarii și defec
țiuni electromecanice care cau
zează pierderi de producție și — 
de ce n-am spune-o deschis —- 
adeseori pot pune în pericol 
chiar integritatea fizică și viața 
muncitorului.

în preocupările noastre se în
scrie. de asemenea, folosirea 
mai din plin a tehnicii. Nu sîn
tem pe deplin satisfăcut! de mo
dul in care sint folosite unele 
utilaje, de randamentele pe care 
le obținem cu acestea. Pe lînga 
unele deficiențe proprii, a căror 
înlăturare ne preocupă, avem de 
înfruntat și deficiențe care se 
trag din vina altora. în numele 
colectivului de muncă de la 
mma Lupeni fac un apel căl
duros la tovarășii constructori și 
furnizori de utilaje miniere să 
ne sprijine în activitatea noastră 
prin îmbunătățirea calității a- 
cestora.

Realizarea cincinalului înainte 
de termen pune în fata noastră 
și rezolvarea unor probleme df 
ordin organizatoric și social a- 
supra cărora să se acționeze cu 
mai multă perseverență și ope
rativitate Cred că o corelare 
mai justă a salariilor maiștrilor 
cu ale muncitorilor, în raport cu 
contribuția adusă la îndeplinirea 
sarcinilor de producție se im^ 
ne pentru o mai bună cointtnR’- 
sare a maiștrilor în susținerea 
eforturilor depuse de mineri și 
de aceea, mi-aș permite să 
sugerez forurilor competente s« 
ia in studiu solutionarea acestei 
probleme.

în numele comuniștilor de 1« 
mina Lupeni, al întregului nos
tru colectiv, asigur încă o dată 
Conferința Națională, condu
cerea partidului, personal pe 
dumneavoastră, tovarășe Nicolat 
Ceaușescu, că ne vom mobiliza 
toate forțele, priceperea și capa
citatea creatoare pentru îndepli
nirea exemplară a hotăririlor p« 
care Ie va adopta Conferința.

de 
aș

ționării permanente a întregu
lui organism social, deci nu ca 
un concept politic închis, cu 
soluții date o dată pentru tot
deauna, ci ca un proces Ir 
cursul căruia apar mereu noj 
aspecte și fenomene, impunînd 
o rezolvare originală în func
ție de condițiile si cerințele 
specifice etapei date.

Tin să subliniez atenția deo
sebită care a fost acordată în 
acest sens de Congresele IX sl 
X aspectelor teoretice și prac
tice ale problemei naționale, câ 
și faptul că actuala Conferință 
va adopta o rezoluție în pro
blemele națiunii și ale naționa
lităților conlocuitoare.

Făcîndu-mă ecoul oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană, aș dori să mulțu
mesc și de la această înal
ta tribună pentru grija pă
rintească, pentru modul deschi; 
și principial cu care partidul 
tratează și soluționează proble
mele specifice ale acestor popu
lații ; pentru faptul că astăzi 
toți fiii țării — fără deosebire 
de naționalitate — dispun dc 
posibilități egale pentru afir
marea multilaterală a persona^ 
li tații, pentru aplicarea con
secventă și creatoare a cu
noscutei teze programatice le
niniste, care sublinia că „există 
numai un singur mod de 
zolvare problemei naționaM. 
și această cale este democrara
mul consecvent".

Rezultatele unei asemenea 
politici naționale sînt evidente, 
reprezintă o mare victorie po
litică a partidului nostru, cu 
care pe drept cuvînt ne mîn- 
drim. Ele se exprimă în ade
ziunea înflăcărată a tuturor 
oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, la politi
ca internă și externă a parti
dului, în sprijinul activ pe care 
îl dau înfăptuirii acesteia, îr 
frăția și unitatea de nezdrun
cinat dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare 
care acționează ca un puternic 
izvor al forței și trăiniciei orîn- 
duirii socialiste.

Sînt de părere că toate a- 
ceste aspecte —• parte integran
tă a procesului continuu de 
perfecționare și adîncire a de
mocrației noastre socialiste — 
necesită și pe viitor întreaga 
atenție a cercetătorilor din 
domeniul cercetării social-politi- 
ceL pe aceea aș propune să fie 
grăbită lucrarea de sinteză cu 
privire la „Rezolvarea proble
mei naționale în România" pe 
care o elaborează Academia 
de științe sociale și politice. 
Institutul de științe politice și 
de studiere a problemei națio
nale. Asemenea investigații vor 
contribui nu numai la populari
zarea experienței bogate si a 
contribuției originale a P'C.R. 
în acest important domeniu, ci 
totodată la găsirea de noi so
luții cerute de viață, de pro
gresul societății noastre.

Tn încheiere, as dori să asi
gur Conferința, pe dv„ mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că si Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate 
germană îsi va perfecționa în 
permanență stilul și metodele 
de muncă. întreaga sa activi
tate. pentru ca în cadrul Fron
tului Unității Socialiste, îm
preună cu celelalte organizații 
de masă și obștești să-si aducă 
pe viitor o contribuție mult 
snorită la transpunerea în via
tă a Programului Partidului 
Comunist Român de edificare 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate în scumpa 
noastră patrie. Republica So
cialistă România.
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R.
Cuvîntarea tovarășului

ILIE VERDEȚ

Stimați tovarăși,

Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu supune 
unei adinei analize activitatea 
desfășurată pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Conferinței Naționale 
din 1967 și ale Congresului al 
X-lea, caracterizează științific 
principalele procese și fenomene 
ale dezvoltării economico-socia- 
le planificate, definește cu cla
ritate direcțiile activității vii
toare, în procesul istoric de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în intervalul care a trecut de 
la precedenta Conferință Națio
nală s-a încheiat cu succes cin
cinalul 1966—1970, a fost temei
nic fundamentat actualul cinci
nal, 1971—1975, și a început în 
bune condiții realizarea lui. Se 
dezvoltă puternic baza te'nnico- 
materială a societății ; forțele 
de producție ale țării cresc în 
ritmuri susținute. înfăptuirea 
consecventă a industrializării, 
modernizarea agriculturii, pro
movarea tuturor ramurilor pro
ducției materiale, a cercetării, 
învățământului și culturii mă
resc substanțial potențialul Ro
mâniei. Sporește venitul națio
nal și, în măsură corespunză
toare, sint îmbunătățite condi
țiile materiale și culturale de 
viață ale poporului. S-a trecut 
în mod ferm la perfecționarea 
relațiilor socialiste de producție; 
sint lărgite sistematic ’ formele 
de participare a cetățenilor la 
rezolvarea treburilor obștești.

Progresele înregistrate în toate 
domeniile de activitate sint ro
dul devotamentului patriotic cu 
care lucrează clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, în
tregul pepor.

Politica externă a României 
își găsește expresia într-o par
ticipare activă și principială la 
viața internațională, in adîncirea 
cooperării și prieteniei cu toate 
țările socialiste, dezvoltarea co
laborării cu țările in curs de 
dezvoltare, extinderea relațiilor 
cu toate țările lumii, indiferent 
de orînduire. pe temeiul respec
tării principiilor suveranității și 
independenței naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantaju
lui reciproc.

Succesele obținute în dezvol
tarea economico-socială a țării, 
contribuția ei la căutarea de so
luții constructive pentru proble
mele majore care frămintă lu
mea contemporană, la asigura
rea securității și păcii fac să 
crească prestigiul internațional 
al României socialiste.

Conferința noastră face astfc-1 
bilanțul unei perioade de inten
să activitate creatoare, care con
solidează orînduirea socialistă, 
cimentează unitatea de voință și 
acțiune a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, în jurul Partidului Co
munist Român — forța politică 
conducătoare a societății.

In temeiul acestor, rezultate, 
comuniștii, întregul popor dau o 
înaltă apreciere activității des
fășurate de Comitetul Central, 
pentru transpunerea în fapt a 
programului partidului, subli
niază rolul și meritele deosebite 
care — in vasta operă istorică 
de accelerare a progresului 
României socialiste — revin per
sonal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Mișcarea de masă inițiată în 
întreaga țară pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen 
demonstrează uriașele forțe 
creatoare pe care le declanșează 
programul partidului, activitatea 
de ridicare a nivelului politico- 
ideologic al maselor, de educare 
a lor in spiritul normelor co
muniste de muncă și viață.

Prin angajamentele luate in 
cadrul acestei mișcări, devine 
posibil — așa cum se arată in 
raport — să se obțină in 1975 
o producție industrială de 580— 
600 de miliarde de lei, față de 
540 de miliarde prevăzute in 
olanul cincinal.

In atingerea acestui obiectiv, 
un rol de mare răspundere revi
ne întreprinderilor, centralelor, 
ministerelor și celorlalte organe 
centrale de stat, care au datoria 
să creeze condițiile materiale, 
tehnice și organizatorice nece
sare îndeplinirii angajamentelor 
asumate. Realizările suplimen
tare trebuie să se materializeze 
în creșterea efectivă a produc
ției fizice, să creeze posibilități 
reale de satisfacere mai bună a 
nevoilor consumului intern și 
de mărire a exportului, să dițcă 
la îmbunătățirea tuturor indi
catorilor de eficiență economi- 
că, la sporirea mai rapidă a 
venitului național.

Realizarea și depășirea cinci
nalului impune valorificarea 
tuturor rezervelor de creștere 
economică, utilizarea cu randa
mente mai înalte a tuturor re
surselor materiale și umane ale 
țării, ridicarea întregii noastre 
activități la un nivel superior 
de eficiență.

Dispunem în această privință 
de rezerve apreciabile.

Gradul de folosire a capacită
ților de producție industrială 

poate fi ridicat, chiar în cursul 
acestui an, la 91 la sută față de 
circa 85 la sută la începutul ac
tualului cincinal. Termenele de 
atingere a capacităților proiec
tate la noile obiective pot fi 
scurtate. Se impune să eliminăm 
pierderile de producție — cifrate 
numai anul trecut la 1,8 miliar
de de lei — provocate prin 
nerealizarea parametrilor pro
iectați Ia noile unități.

Consumurile materiale pot fi 
substanțial reduse. La piese tur
nate avem indici de utilizare a 
metalului de 0,60—0,80, în timp 
ce în statele industriale avansa
te se obțin indici de 0.75—0,95 ; 
la piese forjate, indicele este la 
noi de 0,80 față de 0,95 in țările 
Europei occidentale. In uzinele 
noastre constructoare de mașini, 
20—30 la sută din metalul supus 
prelucrării se retrimite la topit 
sub formă de deșeuri. In indus
tria mobilei, numai 38—40 la 
sută din cantitatea de cherestea 
se regăsește in produsul finit. în 
industria ușoară se pierde 12 la 
sută din cantitatea de fire folo
sită la producerea țesăturilor și 
tricotajelor din bumbac și 30 la 
sută la prelucrarea linii in pale 
pieptănate.

Productivitatea muncii — așa 
cum se arată și in raport — este 
încă de 2—3 ori mai mică decit 
în țări cu industrie avansată si 
crește totuși intr-un ritm care 
nu este pe măsura perfecționării 
dotării tehnice a unităților noas
tre.

De obicei, cind se citează ase
menea date comparative, apar 
imediat explicații potrivit cărora 
cifrele nu ar fi comparabile, de
oarece condițiile de producție 
sint diferite la noi.

Dar aceste condiții nu depind, 
pină la urmă, tot de noi ? Oare 
datoria noastră nu este tocmai 
de a crea condiții care să asi
gure o înaltă eficiență a pro
ducției materiale ?

Depinde de noi să organizăm 
mai bine producția» să introdu
cem tehnici și tehnologii de 
înalt randament, să ridicăm mai 
repede calificarea personalului 
— într-un cuvînt să asigurăm 
realizarea unor produse cu pa
rametri superiori, reducerea pon
derii cheltuielilor materiale, un 
nivel ridicat al productivității 
muncii și participarea cit mai e- 
ficientă la marea competiție in
ternațională în care sîntem an
gajați.

Pentru a merge hotărît înainte, 
trebuie să-ți fixezi obiective 
care să oblige permanent la au- 
todepășire, la găsirea de rezol
vări noi problemelor pe care le 
pune viața ; aceasta este o lege 
generală a progresului.

înfăptuirea Programului parti
dului este incomnatibilă cu sta
rea de automulțumire și cu 
munca de rutină. Apropierea 
României în termen cit mai 
scurt de nivelul țărilor cu eco
nomie avansată, construirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate implică atacarea fron
tală a problemelor complexe cu 
care sîntem confruntați : o 
gindire vie. capabilă să desco
pere cu îndrăzneală tot ceea ce 
poate accelera progresul : curaj 
și spirit de răspundere în re
zolvarea creatoare a sarcinilor, 
de la nivelul întreprinderii pină 
la scara întregii societăți.

Alocăm, de pildă. 32 la 
sută din venitul național pentru 
fondul de dezvoltare economico- 
socială. ceea ce ne permite să 
sporim, an de an. potențialul 
productiv. Pentru a cheltui cit 
mai rațional acești bani, condu
cerile colective din fiecare uni
tate au datoria să găsească însă 
cele mai economice soluții de 
construire a noilor capacități, de 
scurtare a termenelor de dare în 
funcțiune și de atingere a para
metrilor proiectați la noile o- 
biective. de folosire integrala și 
intensivă a tuturor capacităților 
de producție.

Trebuie sâ privim cu răspun
dere efortul pe care-1 face țara 
prin programul de investiții, să 
nu uităm că actuala revoluție 
tehnico-științifică grăbește uzura 
morală a utilajelor, impune re
înnoirea lor rapidă. Societatea 
este vital interesată în ac
celerarea vitezei de rotație a 
fondurilor fixe. în adootarea de 
măsuri care să transforme cit 
mai repede efortul de investiție 
în producție materială necesară 
satisfacerii multiplelor ei nevoi.

Inițiativa creatoare a cadrelor 
are un larg cîmp de manifes
tare și în legătură cu cerința de 
a se organiza mai bine produc
ția. d? a se raționaliza fluxu
rile tehnologice din fiecare uni
tate. de a specializa întreprin
derile concomitent cu adîncirea 
coooerării între întreprinderi și 
centrale, pentru a se ajunge la 
serii mai mari de fabricație, 
produse de înaltă eficiență și 
competitivitate pe piața mon
dială.

într-un mod nou trebuie 
privită în unitățile noastre și 
problema reducerii cheltuielilor 
cu care se realizează producția, 
eficiența consumului de muncă 
vie și materializată — problemă 
fundamentală a creșterii veni
tului național.

Pentru a folosi cu maximum 
de randament mașinile, a ob
ține în unitatea de timp valori 
de întrebuințare cit mai impor
tante, a reduce rebuturile și de- 
șeurile, este necesară ridicarea 
continuă a nivelului de califi
care al tuturor lucrătorilor, o 
rațională organizare și o strictă 
disciplină a muncii în fiecare în
treprindere.

Valorificarea superioară a 
materiilor prime și reducerea 
cheltuielilor materiale oferă te
ren de afirmare capacității de 

creație a inginerilor, tehnicieni
lor, a tuturor cadrelor de spe
cialiști, deoarece valorile de în
trebuințare ale produselor, re
ducerea masei de materie primă 
și de materiale incorporate in 
mărfuri sint determinate încă 
din laboratoarele de cercetări și 
de pe planșele proiectanților, de 
la reproiectarea produselor pe 
baza unor soluții constructive 
eficiente.

Se impune, de asemenea, ca 
la scara economiei naționale să 
acționăm mai energic pentru în
lăturarea unor neajunsuri care 
influențează nivelul cheltuielilor 
materiale din diferite ramuri. 
Trebuie să creăm condiții mai 
bune pentru reducerea consu
murilor materiale în întreprin
derile de prelucrare a metalu
lui. prin asigurarea livrărilor de 
laminate și alte produse siderur
gice in profil ele și la dimensiu
nile cerute de beneficiari : sâ 
punem capăt pierderilor mate
riale din timpul transporturilor, 
prin optimizarea lor. accelerarea 
acțiunii de conteinerizare și pa- 
letizare și de mecanizare a lu
crărilor de incărcare-descărcare; 
să îmbunătățim condițiile de de
pozitare. pentru a evita pierde
rile înregistrate prin deprecierea 
mărfurilor.

In domeniul relațiilor econo
mice internaționale, trebuie să 
folosim mai bine condițiile fa
vorabile create prin întreaga po
litică internă și externă a parti
dului, să folosim cu pricepere 
formele moderne de colaborare, 
inclusiv înființarea de societăți 
mixte de producție și comercia
lizare — pentru creșterea expor
turilor. valorificarea superioară 
a muncii naționale in schimbu
rile externe, extinderea coope
rării cu statele membre in 
C.A.EJL, cu toate țările socia
liste. cu țările Africii. Asiei și 
Americii Latine, cu toate țările 
lumii.

Așa cum se subliniară în 
raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. toți cei care lucrăm 
în economie avem datoria să 
îmbunătățim Întreaga activitate 
de planificare ; să stabilim un 
sistem ce norme, normative și 
indicatori care să oglindească 
cu fidelitate efortul și rezulta
tele efective ale unităților ; să 
acționăm cu fermitate pentru în
tărirea disciplinei de plan pe 
toate treptele organizatorice. 
Accelerarea dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării cere întă
rirea hotărită a rolului planului 
național unic în coordonarea 
procesului reproducției socialiste 
lărgite.

Stimați tovarăși.

Actuala Conferință Națională 
se înscrie ca un moment cu 
profunde semnificații în pro
cesul de așezare oe baze știin
țifice a organizării și conduce
rii societății noastre. Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conține în acest sens 
o mare bogăție de idei și pro
puneri.

Firul călăuzitor al măsurilor 
pe care le ia partidul este lăr
girea în continuare a democra
ției socialiste, a cadrului or
ganizatoric care sâ permită — 
pe baza concepției de conducere 
unitară a societății — stimula
rea inițiativei si răspunderii 
unităților socialiste, întărirea 
autonomiei lor în procesul de 
elaborare și de realizare a pla
nului național unic, participa
rea nemijlocită a oamenilor 
muncii la adoptarea si înfăp
tuirea deciziilor privind dezvol
tarea economico-socială a țării.

Această orientare exprimă 
consecvența cu care Partidul 
Comunist Român promovează 
creația istorică conștientă a 
maselor; forța partidului nos
tru, partid al clasei muncitoa
re. al întregului popor, care 
reunește în rînduriie sale o 
cincime din populația activă a 
țării ; hotărîrea sa neclintită 
de a făuri pe pămîntul patriei 
societatea unui tot mai înalt 
nivel de viață și unei tot mai 
largi împliniri a’ personalității 
omului.

înfăptuirea Programului par
tidului implică întărirea rolu
lui statului, perfecționarea 
funcțiilor și metodelor de ac
tivitate ale acestuia, exercita
rea unui riguros control public 
asupra modului în care își exer
cită atribuțiile organele și insti
tuțiile de stat.

Această preocupare caracteri
zează toate proiectele de legi 
și propunerile de creare a unor 
noi organisme prezentate con
ferinței noastre.

O importanță majoră are ca
nalizarea activităților curente 
în tendințele de perspectivă ale 
progresului societății, așezarea 
dezvoltării planificate a țării pe 
fundamentul prognozelor pe ter
men lung și crearea cadrului 
organizatoric necesar acestei ac
tivități prin înființarea Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco- 
nomico-Sociale. Prin prefigura
rea cu două-trei decenii a dez
voltării economico-sociale, prog
nozele pe termen lung se înscriu 
organic în preocuparea cons
tantă a partidului de îmbinare 
armonioasă a intereselor prezen
te cu interesele de perspectivă ale 
națiunii socialiste, de conduce
re științifică a procesului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Organizarea rațională a acti
vității în fiecare unitate și la 
scara întregii societăți — fac
tor decisiv al ritmului, eficien
ței și calității mersului înainte 
— impune analiza atentă a feno

menelor. din societate ; adap
tarea formelor de organizare în 
funcție de schimbările de ordin 
cantitativ și calitativ care in
tervin în viața societății, de 
experiența dobîndită și de sar
cinile ce urmează a fi realizate; 
o atitudine de neîmpăcare atît 
cu tendințele conservatoare, 
cit și cu reorganizările pripite 
care pot dăuna desfășurării nor
male a activității.

în această ordine de idei, 
aste necesar să subliniem im
portanța înființării unui orga
nism pentru problemele orga
nizării economico-sociale și 
ale perfecționării conducerii 
tuturor domeniilor. Se impune 
să ne ocupăm cu toată răspun
derea de eliminarea fenomene
lor de centralism excesiv care 
mai persistă, de definirea pre
cisă a atribuțiilor fiecărei ve
rigi sociale, spre a asigura fie
căreia funcționalitatea in siste
mul social.

De o stringentă actualitate ' 
este, de asemenea, preocupa
rea pentru justa repartizare a 
cadrelor. După cum se știe, în 
ultimii ani au fost luate mă
suri de reducere a aparatului 
central de stat și de apropiere 
a lui de producție, acțiu
ne insă care va fi conti
nuată. Trebuie sâ rezolvăm 
problema justei normări și 
dimensionări a personalului 
necesar fiecărei unități, potrivit 
specificului de activitate și sar
cinilor concrete ce-i revin ; să 
înlăturăm risipa de forțe, să li
chidăm circulația exagerată a 
hirtiilor, care nu rezolvă pro
blemele, ci doar acoperă și a- 
nulează răspunderile.

Și sâ ne fie clar că or
ganigramele pe care le-am in
trodus sint fără îndoială uti
le. dar nu reprezintă prin ele 
insele organizarea activității de 
fiecare zi. în fiecare unitate — 
ca și pe ansamblul societății — 
este necesară o precisă diviziu
ne a muncii. Fiecare comparti
ment, din fiecare unitate, tre
buie să știe exact competențele 
de decizie și sarcinile de execu
ție care-i revin, relația unică 
de subordonare pe care o are, 
iar toate acestea să fie nomi
nalizate pe oameni. Pe toate 
treptele organizatorice trebuie 
lichidate paralelismele, supra
punerile de atribuții, ca și 
activitățile și funcțiile fără răs
punderi corespunzătoare față 
de societate.

Pentru simplificarea substan
țială a muncii administrative, 
trebuie să accelerăm, totodată, 
mecanizarea lucrărilor de bi
rou și să perfecționăm sistemul 
informațional, asigurînd evi
dența strictă a activității, can
titatea de informație necesară 
la fiecare loc de decizie și con
trolul riguros pe toate treptele 
organizatorice.

A crea un aparat administra
tiv suplu, receptiv la nou. ne
împăcat cu rutina, de înaltă 
competență profesională și pro
bitate etică, operativ și eficient, 
pus cu devotament în slujba 
înfăptuirii politicii partidului 
și statului, cu solicitudine față 
de nevoile cetățenilor — repre
zintă o sarcină de mare impor
tanță pentru perfecționarea ac
tivităților economico-sociale.

Stimați tovarăși.

In activitatea uriașă desfă
șurată pentru înfăptuirea ho
tărîrilor Conferinței Naționale 
din 1967 și ale Congresului al 
X-lea am înregistrat succese 
importante.

In contextul efortului făcut 
de întregul popor. Consiliul de 
Miniștri, în ansamblul său, a 
urmărit să-și îndeplinească în 
condiții cît mai bune sarcinile 
ce-i revin ca organ suprem al 
administrației de stat. In a- 
celași timp, consider că tova
rășii cu care lucrez în guvern 
vor fi de acord cu mine că u- 
neori am fost confruntați cu 
dificultăți serioase, că nu am 
reușit să evităm întotdeauna 
neajunsurile în muncă. La 
unele ministere și chiar la 
Consiliul de Miniștri au apă
rut deficiențe criticate pe bună 
dreptate de partid.

Consiliul de Miniștri nu a j 
reușit întotdeauna să se degre
veze de unele atribuții de mai 
mică importanță, să se concen
treze asupra deciziilor cu im
plicații pentru întreaga dez
voltare a economiei naționale ; 
să înlăture unele manifestări 
de formalism și să dea dovadă 
de mai multă operativitate în 
luarea deciziilor.

îmbunătățindu-și permanent 
stilul de muncă, Consiliul de 
Miniștri trebuie să demonstre
ze o mai înaltă exigență față 
de modul în care ministerele și 
celelalte organe centrale ale 
administrației de stat își exer
cită atribuțiile, să asigure rea
lizarea integrală a sarcinilor 
înscrise în planul național unic, 
să exercite un control mai ri
guros și sistematic asupra în
deplinirii hotărîrilor de partid 
și a legilor statului.

Datorită îndrumărilor per
manente date de conducerea 
partidului, comuniștii au găsit 
întotdeauna forța necesară 
pentru înfringerea dificultăți
lor și eliminarea neajunsurilor. 
Dovada cea mai concludentă o 
fac ritmurile apreciabile in 
care ne dezvoltăm, rezultatele 
generale obținute.

Experiența ne-a demonstrat 
importanța decisivă pe care o 
au hotărîrea, priceperea și 
energia cu care comuniștii or
ganizează activitatea creatoare 
a maselor, de înfăptuire a ma
rilor obiective stabilite de 
partid.

Întăriți de aceste învățămin
te, ne angajăm să muncim mai 
bine și cu abnegație pentru 
realizarea sarcinilor stabilite 
de actuala Conferință Naționa
lă pe baza raportului prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea Programu
lui Partidului Comunist Ro
mân de construire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Cuvîntarea tovarășului
MANEA MĂNESCU

Stimați tovarăși,

Problemele strategiei dezvol
tării economico-sociale, ale per
fecționării conducerii societății, 
prezentate Conferinței Naționale 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
au o importanță decisivă pen
tru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate — obiec
tiv fundamental al politicii 
Partidului Comunist Român.

Raportul secretarului nostru 
general reprezintă o adevărată 
„Cartă* a progresului țării, o 
strălucită contribuție la funda
mentarea științei conducerii so
cietății socialiste, a politicii în
țelepte interne și externe a 
partidului și statului.

Partidul nostru comunist a 
desfășurat in ultimii ani o amplă 
activitate politică și organizato
rică, pentru soluționarea proble
melor complexe ale procesului 
revoluționar al construcției soci
aliste, al perfecționării conduce
rii vieții sociale. Intr-adevăr, 
măsurile de îmbunătățire a acti
vității politice, economice și so
ciale și-au dovedit din plin via
bilitatea în creșterea accelerată 
a producției, a productivității 
muncii și venitului național, in 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al po
porului român.

In această vastă acțiune un 
merit deosebit revine organelor 
și organizațiilor de partid, co
muniștilor, eroicei clase munci
toare, care au dinamizat forța 
creatoare a întregului popor la 
traducerea în viață a hotăririlor 
partidului cu privire la perfec
ționarea metodelor de conducere 
și planificare în toate domeniile 
de activitate.

Rezultatele remarcabile ob
ținute in dezvoltarea neconte
nită a economiei și vieții spiri
tuale a țării confirmă justețea 
liniei generale a politicii parti
dului, creșterea continuă a rolu
lui său ca forță conducătoare a 
societății, unitatea de nezdrun
cinat a întregii națiuni in jurul 
Partidului Comunist Român.

Consultarea largă a oamenilor 
muncii asupra problemelor fun
damentale ale perfecționării 
construcției socialiste, antre
narea întregului popor la con
ducerea vieții sociale a devenit 
trăsătura definitorie a stilului 
de muncă și a metodelor promo
vate de partidul nostru.

In dirijarea procesului con

Intr-una din pauzele Conferinței

strucției socialiste, partidul și 
statul au îmbinat în mod reușit 
atributele conducerii centrale cu 
stimularea inițiativei maselor. 
Prin constituirea organelor co
lective de conducere — formă 
superioară a democrației mun
citorești, au fost create con
diții pentru participarea nemij
locită a clasei muncitoare, a ță
rănimii, intelectualității, a tutu
ror oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, la ela
borarea și înfăptuirea progra
mului politic al Partidului Co
munist Român.

Tovarăși,

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate impune, 
in mod obiectiv, adaptarea dia
lectică a formelor și metodelor 
de organizare și conducere la 
condițiile concrete ale etapei de 
dezvoltare economico-socială, ri
dicarea pe o treaptă calitativ su
perioară a întregului mecanism 
de organizare și conducere a 
construcției socialiste.

Izvorul forței și dinamismu
lui orinduirii noastre socialiste 
rezidă in faptul că societatea se 
dezvoltă pe baza unei concep
ții unitare, a conducerii centra
lizate — factor hotărî tor pentru 
dezvoltarea planificată a econo
miei naționale, pentru concen
trarea energiilor și resurselor 
materiale ale întregului popor, 
spre acele obiective și sarcini 
care au o însemnătate decisivă 
pentru progresul României so
cialiste.

Concepția partidului nostru cu 
privire la conducerea dezvoltă
rii societății a fost amplu pre
zentată in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
problemele științei conducerii 
societății : „în întreaga noastră 
muncă trebuie să avem in ve
dere că numai asigurînd unirea 
tuturor eforturilor și o condu
cere unitară, armonioasă — care 
să permită progresul rapid al 
tuturor domeniilor de activitate, 
pe baza unui plan unic central 
— vom putea transpune în via
ță programul edificării societă
ții socialiste multilateral dez
voltate. vom putea crea condi
ții pentru a trece la construirea 
societății comuniste*.

Măsurile cu privire la perfec
ționarea conducerii dezvoltării 
economico-sociale planificate, 
cuprinse în documentele supuse 
spre dezbatere conferinței, con
cretizează acest principiu funda
mental al științei conducerii so
cietății socialiste. Creșterea ro
lului planului național unic dă 
expresie concretă cerințelor con
ducerii unitare a tuturor activi
tăților sociale. Elaborarea lui 
cu participarea tuturor oameni
lor muncii exprimă unitatea de 
voință și de acțiune a întregu
lui popor în înfăptuirea progra
mului Partidului Comunist Ro
mân.

In acest context, proiectul de 
lege cu privire la dezvoltarea 
economico-socială planificată a 
României statuează că planul 
național unic este indivizibil, 
iar conducerea planificată a 
dezvoltării țării reprezintă a- 
tributul fundamental, inalie
nabil al suveranității poporului 
român.

Pentru a asigura fundamen
tarea științifică a planului na
țional unic, partidul a transfor
mat prognoza într-un element 
constitutiv al conducerii, ca 

parte integrantă a programului 
partidului. Cu ajutorul progno
zelor pe termen lung vor fi de
terminate alternativele pentru 
deciziile politice cu caracter 
strategic, se vor trasa liniile di
rectorii ale făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Instituționalizarea elaborării 
prognozelor pe termen lung, fun
damentarea pe baza acestora 
a planurilor de dezvoltare a 
economiei naționale, înființarea 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economico-Sociale, care va 
conlucra strîns cu organele de 
partid și de stat la elaborarea 
prognozelor și a planului unic, 
vor contribui la perfecționarea 
în continuare a conducerii și 
planificării vieții economice și 
sociate.

îndeplinesc, stimați tovarăși, 
cu mare satisfacție misiu
nea ce mi-a fost încredin
țată de participanții la secțiunea 
a Il-a de a propune Conferinței 
Naționale ca în fruntea Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
Economico-Sociale să fie ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Stimați tovarăși,

întărind conducerea unitară a 
societății, partidul acționează 
pentru extinderea autonomiei, 
lărgirea drepturilor și compe
tențelor unităților economice, so- 
cial-culturale, pentru participa
rea largă, conștientă a maselor 
populare pe toate treptele orga
nizatorice la elaborarea și înfăp
tuirea planului național unic.

Prin aplicarea măsurilor pe 
care le dezbate conferința 
noastră, centrala — organizație 
economică complexă. titulară 
de plan — va deveni unitatea 
principală In activitatea de pla
nificare. Consiliile de adminis
trație trebuie să acționeze cu 
toată hotărîrea pe calea adîn- 
cirii specializării unităților com
ponente, lărgirii cooperării între 
întreprinderi pentru a obține o 
valorificare superioară a poten
țialului productiv, prin crește
rea rapidă a productivității 
muncii și a rentabilității, redu
cerea cheltuielilor materiale., și 
ridicarea calității produselor.

O importanță deosebită pen
tru dinamizarea dezvoltării e- 
conomice și sociale a țării a a- 
vut-o îmbunătățirea organiză
rii administrativ-teritoriale. In
stituirea planului de dezvoltare 
economico-socială la comună, 
oraș și județ, coordonarea 
activității ramurilor econo
miei cu dezvoltarea în profil 
teritorial, prin strînsa conlucra
re a consiliilor populare cu în
treprinderile, centralele și mi
nisterele, armonizarea progra
melor acestora în cadrul planu
lui unic național vor asigura 
punerea în valoare a resurselor 
naturale și de forță de muncă 
din toate localitățile țării.

îmi exprim ferma convingere 
că aplicarea măsurilor de per
fecționare a organizării și con
ducerii ce vor fi adoptate de 
Conferința Națională va deschi
de cîmp larg de acțiune factori
lor calitativi ai creșterii econo
mice, va determina sporirea ra
pidă a venitului național — ex
presie sintetică a resurselor, e- 
nergiei și a muncii unui popor, 

înfăptuirea în următoarele 
două decenii a obiectivelor fun

damentale ale făuririi societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, înfățișate ieri în acest 
înalt forum, este nemijlocit con
diționată de repartizarea optimă 
a venitului național pentru fon
dul de dezvoltare și pentru 
fondul de consum.

Constituie un act de înaltă 
responsabilitate față de viito
rul patriei, o dovadă a cunoaș
terii profunde a legilor care 
guvernează dezvoltarea societă
ții opțiunea exprimată în ra
port de a se repartiza, în conti
nuare, în viitoarele cincinale, 
28—30 la sută din venitul na
țional pentru dezvoltarea e- 
conomiei, amplificarea bazei 
materiale a științei, învățămân
tului, culturii, ocrotirii sănătă
ții, tuturor activităților sociale.

Progresul economico-social al 
țării este determinat în măsură 
hotărîtoare de modul în care 
sînt gospodărite aceste resurse.

Avem îndatorirea să destinăm 
cea mai mare parte a fondului 
de dezvoltare economico-socială 
pentru lărgirea și modernizarea 
producției materiale, să acțio
năm cu toată fermitatea prin 
toate mijloacele, pentru crește
rea eficienței economice a in
vestițiilor ; de la fiecare leu in
vestit trebuie să obținem o pro
ducție tot mai ridicată, cu o 
utilitate socială maximă.

In centrul preocupărilor facto
rilor de conducere din ministe
re, centrale, întreprinderi și 
consilii populare trebuie sâ stea 
accelerarea rotației fondurilor 
materiale și bănești, utilizarea 
intensivă a mijloacelor de pro
ducție, pentru a asigura resur
sele necesare dezvoltării indus
triei, agriculturii, a tuturor ra
murilor economiei naționale, re
înnoirii fondurilor fixe în ter
mene cît “mai scurte, realizării 
unui potențial productiv modern 
în vederea creșterii avuției na
ționale.

Pe măsura dezvoltării pro
ducției materiale, sporirii pro
ductivității muncii sociale, a e- 
ficienței activității economice și 
creșterii venitului național se 
vor crea condiții pentru aplica
rea programului prezentat în 
conferință de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru îmbu
nătățirea nivelului de viață al 
oamenilor muncii, țelul funda
mental și constant al politicii 
partidului nostru.

Conducerea științifică a socie
tății, deciziile strategice de dez
voltare economico-socială im
pun, ca o condiție sine qua non, 
organizarea unui sistem in
formațional operativ și exact, 
o evidență strictă a avuției na
ționale și un control exigent a- 
supra modului în care îiecare 
unitate socialistă gospodărește 
fondurile de care dispune, își 
îndeplinește obligațiile în ca
drul planului național unic.

Amplificarea procesului de 
dezvoltare a societății impune 
în mod obligatoriu intensifica
rea controlului de partid și de 
stat, întărirea ordinii și discipli
nei în economie, aplicarea in
tegrală a hotărîrilor partidului 
și statului, pentru gestionarea 
eficientă a patrimoniului na
țional.

în acest, context sarcini de 
mare răspundere revin ac
tiviștilor Consiliului Economic 
în asigurarea controlului exi
gent și unitar asupra îndeplini
rii hotărîrilor de partid și a le
gilor țării în toate domeniile de 
activitate economică și socială.

Vă rog să-mi permiteți, 
stimați tovarăși, să-mi ex
prim acordul deplin cu prin
cipiile fundamentale ale politi
cii externe a partidului și sta
tului nostru înfățișate cu cla
ritate în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu obiecti
vele extinderii relațiilor econo
mice internaționale, ale colabo
rării și cooperării economice — 
parte integrantă a politicii ge
nerale a Partidului Comunist 
Român.

Stimați tovarăși,

Secretarul general al partidu
lui nostru ne-a prezentat cu o 
impresionantă forță de convin
gere tabloul însuflețitor al 
României socialiste de mîine. 
România anului 1990 se va în
fățișa lumii ca o mare produ
cătoare de oțel și energie, ca o 
țară cu un nivel înalt de bună
stare pentru toți locuitorii ei.

Forța energetică a României 
anului 1990 se va ridica la a- 
proape 200 miliarde kilowați/ 
oră, față de un singur miliard 
cît produceam în anul 1938.

Realizarea celor 20—25 mili
oane tone de metal va da tărie 
de oțel industriei și agriculturii, 
economiei noastre, însăși patriei 
noastre.

Pe o asemenea temelie, Româ
nia socialistă va avea la sfîrși- 
tul deceniului următor un venit 
național pe locuitor de aproape 
3 000 dolari, ceea ce va plasa 
patria noastră în rînduriie ță
rilor cu o economie avansată.

Infățișînd Conferinței Națio
nale, întregului popor, imaginea 
minunată a patriei noastre so
cialiste, dumneavoastră, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
v-ați afirmat ca un cutezător 
vizionar, prevăzînd României 
numai în dpuă decenii acel „vii
tor de aur“ spre care înaintașii 
noștri luminați visau de-abia 
prin secoli a ei înălțare.
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U. R. S. S.
Organul central al C.C. al 

P.C.U.S., „PRAVDA", a publicat, 
Ia 20 iulie, o corespondență din 
București consacrată Conferin
ței Naționale a Partidului Co
munist Român, reluînd pasaje 
din Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceausescu. Sint 
relatate părțile din raport care 
ilustrează succesele obținute de 
poporul român în îndeplinirea 
sarcinilor actualului cincinal.

în raport — scrie ,,Pravda" — 
se subliniază însemnătatea în- 
tîlnirilor pe linie de partid și de 
stat, amploarea deosebită a re
lațiilor economice,, tehnico-știin- 
țifice și culturale, dezvoltarea 
cooperării în producție și inten
sificarea schimbului de expe
riență între Republica Socialis
tă România și Uniunea Sovieti
că, rolul de seamă pe care l-au 
avut întîlnirile și convorbirile 
secretarului general al P.C.R., 
cu conducătorii sovietici în 
diferite prilejuri, inclusiv la 
semnarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență din
tre U.R.S.S. și România.

Sînt, totodată, evidențiate, pa
sajele din raport privind locul 
central rezervat în relațiile eco
nomice ale României legăturilor 
comerciale cu țările socialiste, 
necesitatea de a se acorda o 
atenție permanentă lărgirii în 
continuare a schimburilor și 
cooperării în producție cu 
U.R.S.S., de a extinde și pe 
viitor cooperarea cu țările 
membre ale C.A.E.R., în cadrul 
„Programulu complex", menit să 
contribuie la progresul multi
lateral al fiecărei țări, la egali
zarea nivelurilor lor de dezvol
tare economică.
Ziarele „MOSKOVSKAIA 

PRAVDA", „KOMSOMOL- 
SKAIA PRAVDA", „SOTIA- 
LISTICESKAIA INDUSTRIA" 
si „KRASNAIA ZVEZDA" pu
blică, la rîndul lor, o știre TASS 
referitoare la lucrările Confe
rinței Naționale a P.C.R., la Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

R. P. BULGARIA
Toate ziarele centrale bulgare 

informează despre deschiderea 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
și despre Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, în 
prima zi a Conferinței. Ziarul 
„RABOTNICESKO DELO", or
ganul central al C.C. al P.C. 
Bulgar relevă însenanătatea Con
ferinței, și redă ■ extrase din 
partea de politică externă a 
raportului. Se arată, printre al
tele, că secretarul general al 
P.C.R. a subliniat importanța 
deosebită a tratatelor reînnoite 
de prietenie, colaborare și 
asistență cu țările socialiste, 
printre care și cu Bulgaria, pre
cum și a întîlnirilor pe linie de 
partid și de stat între conducă
torii țărilor socialiste, mențio- 
nînd și convorbirile avute cu To
dor Jivkov, Ziarul se referă, de 
asemenea, la politica de solida
ritate a României cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
forțele democratice antiimperia- 
liste și progresiste din lumea în
treagă. Este, totodată, prezentată 
poziția țării noastre în proble
ma securității europene. în 
legătură cu aceasta, ziarul arată 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a chemat ca, încă în toamna a- 
cestui an, să se treacă la pre
gătirea conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate și coo
perare.

R.S.F. IUGOSLAVIA
Presa, radiodifuziunea și tele

viziunea iugoslavă au informat 
pe larg despre lucrările Confe
rinței Naționale a Partidului 
Comunist Român prin cores
pondențe ale agenției TANIUG 
sau prin corespondențe proprii. 
ER^dio Belgrad a transmis în 
{jurnalele sale știri în flux des
pre desfășurarea lucrărilor Con
ferinței. Trimisul special al 
televiziunii sublinia că P.C.R., 
prin conducerea sa, a ho- 
tărlt să se prezinte în fața 
națiunii cu un program cores
punzător, care stabilește precis 
direcțiile de acțiune în conti
nuare. în acest program, se re
levă în corespondență, nu este 
vorba de o modificare, ci de 
traducerea în viață a liniei sta
bilite încă la Congresul al X-lea 
al partidului. In ceea ce privește 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se relevă că 
„acesta a constituit cu adevărat 
o analiză atotcuprinzătoare a 
activității partidului. Conducă
torul partidului și statului ro
mân a vorbit detaliat despre 
sarcinile partidului în toate 
sferele de activitate. Pe o am
plă și precisă platformă se pre
vede mobilizarea tuturor oame
nilor muncii pentru întărirea 
puterii economice a țării. Planul 
cincinal va fi realizat cu șase 
luni înainte de termen și se poa
te afirma că este un plan al 
întăririi industriei de bază. El 
trebuie să exercite îndeosebi o 
influență esențială asupra îm
bunătățirii nivelului de trai", 
în continuare, se arată că în 
Raport au fost formulate ele
mentele de bază ale dezvoltării 
economice pînă în 1990, cînd ve
nitul național al României va 
spori de cinci-șase ori, atingînd 
2 500—3 000 dolari pe cap de 
locuitor.

Din capitolul privind proble
mele internaționale este men
ționat, printre altele, pasajul 
privind colaborarea României cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste. Se relevă că 
colaborarea cu Iugoslavia se 
dezvoltă foarte bine, fapt la 
care și-au adus contribuția în
tîlnirile cu președintele Tito, 
exemplul cel mal elocvent al 
acestei colaborări constituindu-1 
sistemul hidroenergetic Porțile 
de Fier“.

In edițiile lor de joi, ziarele 
iugoslave , ,BORBA“, „POLITI- 
KA-, „VIESNIK" și altele in
formează pe larg despre lucră
rile Conferinței, înserînd rela

tarea transmisă de corespon
dentul agenției Taniug la 
București.

R. P. UNGARĂ
Televiziunea ungară a trans

mis, miercuri seara, imagini 
filmate de ia deschiderea lu
crărilor Conferinței Naționale a 
P.C.R. și din timpul prezentării 
Raportului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ara tind câ 
tema principala a conferinței o 
constituie dezvoltarea continua 
economică și socială a Româ
niei. Presa centrata relatează, de 
asemenea, despre lucrările Con
ferinței. Ziarul „NEPSZaBAD- 
SAG”, reluînd o știre transmisă 
de agenția M. T. 1., subliniază 
faptul ca Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu releva nece
sitatea creșterii eficienței eco
nomice și abordează problemele 
planului de perspectivă de dez
voltare a României, importanța 
îmbunătățirii permanente a ac
tivității organizatorice și politi
co-educative a partidului.

Referindu-se la problemele 
privind activitatea internațio 
nală a partidului nostru, ziarul 
relevă câ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declarat că, in cen
trul politicii externe a Româ
niei stă intensificarea relațiilor 
de prietenie și colaborare mul
tilaterală cu toate țările socia
liste, apreciind, printre altele, 
ca un moment important vizita 
în România a delegației de par
tid și de stat din R.P. Ungară, 
condusă de Janos Kadar.

Ziarul citează acel pasaj în 
care tovarășul Ceaușescu sub
liniază că trebuie să se facă to
tul pentru consolidarea colabo
rării și unității tuturor țărilor 
socialiste, pentru depășirea di
vergențelor de păreri pornin- 
du-se de la considerentul că 
acestea sînt vremelnice.

R. D. GERMANĂ
Ziarul „NEUES DEUTSCH

LAND", organ al C.C. al 
P.S.U.G., publică o coresponden
ță consacrată Conferinței Națio
nale a P.C.R. Sub titlul „Mari 
succese economice ale Republi
cii Socialiste România", sînt re
luate din Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu date care re
liefează importantele realizări 
în dezvoltarea economico-so- 
cială a României, precum și 
acele pasaje care subliniază că 
extinderea cooperării economice 
și tehnice internaționale consti
tuie o premisă esențială a dez
voltării economiei noastre na
ționale. că România acordă a- 
tenție lărgirii colaborării cu ță
rile membre ale C.A.E.R.

Este scoasă în evidență partea 
din Raport consacrată impor
tanței deosebite a întîlnirilor și 
convorbirilor cu conducători ai 
statelor socialiste, menționîndu- 
se, în context, convorbirile pri
lejuite de vizita la București a 
primului secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Erich Honecker, și în
cheierea Tratatului de prietenie 
cu R.D. Germană. Totodată, se 
relevă pasajul în care se subli
niază că România se declară în 
continuare, cu toată hotărîrea 
pentru recunoașterea R.D. Ger
mane de către toate statele, 
pentru admiterea celor două 
state germane în O.N.Un act 
care ar servi destinderii în Eu
ropa. Se consemnează, de ase
menea, că țara noastră se pro
nunță pentru începerea cît mai 
curînd a pregătirilor în vederea 
convocării conferinței general- 
europene în problemele securi
tății si cooperării.

Radio și televiziunea R.D.G. 
au reflectat, de asemenea, des
chiderea lucrărilor Conferinței 
Naționale a P.C.R.

R.S. CEHOSLOVACĂ
Ziarul „RUDE PRAV O', orga

nul C. C. al P. C. din Ce
hoslovacia, apreciază că ac
tuala Conferință Națională a 
P .C. R. dezbate cele mai 
importante probleme ale con
strucției societății socialisle 
multilateral dezvoltate în Româ
nia și măsurile pentru perfec
ționarea în continuare a condu
cerii și planificării economiei 
naționale și dezvoltarea demo
crației socialiste. Sînt relevate 
pasajele din Raport care se re
feră la îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor actualului cincinal, 
la întărirea rolului conducător 
al Partidului Comunist Român, 
la programul de perfecționare 
șl extindere a educației socia
liste.

Lucrările Conferinței rețin, de 
asemenea, atenția altor publi
cații cehoslovace „LIDOVA DE- 
MOKRACIE", „SVOBODNE 
SLOVO", „PRACE", „MLADA 
FRONTA", „ZEMEDELSKE NO- 
VINY". Studiourile de televizi
une din Praga au relatat, în 
prima ediție a telejurnalului de 
miercuri seara, despre deschi
derea și lucrările Conferinței 
Naționale a P.C.R.

R. P. POLONĂ
Televiziunea poloneză, ziarele 

varșoviene publică materiale 
referitoare la lucrările Confe
rinței Naționale a P.C.R. „TRY- 
BUNA LUDU" relevă principa
lele teme ale raportului pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „ZYCIE WARSZA- 
WY“, care reia o știre a agen
ției de presă — P.Â.P — relevă 
partea din Raport privind reali
zările obținute de poporul nos
tru în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
creșterea rolului conducător al 
P.C.R. în construirea socialis
mului și comunismului.

ITALIA
într-o corespondență din 

București, semnată de Silvano 
Goruppi, ziarul „L’UNITA", or
gan al P.C. Italian, scrie, între 
altele, că. în raportul său, refe
rindu-se la situația economică

secretarul general al P.C.R. a 
subliniat aspectele pozitive care 
vor permite îndeplinirea planului 
cincinal cu șase luni mai devre
me și a criticat, totodată, cen
tralismul excesiv care persistă 
în unele domenii, indicînd ne
cesitatea de a favoriza și încu
raja inițiativele consiliilor popu
lare. Ziarul menționează că ra
portorul a propus crearea unui 
consiliu larg pentru planificare 
cu sarcina de a prezenta pro
puneri cu variante diferite pen
tru viitoarele planuri cincinale.

Ceaușescu — scrie „L’Unita" 
— a subliniat, de asemenea, ne
cesitatea dezvoltării și aprofun
dării democrației socialiste, in
tensificării participării maselor 
la conducerea societății, orga
nizării unui larg control asupra 
muncii tuturor forurilor de con
ducere. în acest scop, el a pro
pus introducerea principiului ro
tarii cadrelor de partid și de 
stat și prezentarea mai multor 
candidați pentru fiecare loc în 
parlament la viitoarele alegeri, 
precum și o simplificare a cri
teriilor privind retragerea man
datului parlamentar în caz de 
incapacitate a deputaților.

Corespondența arată că, pe 
plan internațional, Raportul a- 
preciază ca o sarcină principală 
întărirea sistemului socialist. în 
această problemă, adaugă ziarul, 
vorbitorul a arătat că unele di
vergențe existente au un carac
ter vremelnic, că ele pot și tre
buie să fie depășite. Noi 
apreciem că trebuie să ac
ționăm cu toată fermita
tea pentru ca ele să nu se 
adîncească și să nu devină anta
goniste — se spune în Raport. 
De asemenea. scrie ziarul, 
Ceaușescu a afirmat că este ne
cesar să se precizeze mai bine 
principiile și normele în vede
rea reglementării relațiilor din
tre toate statele socialiste, în- 
trucît, în condițiile existenței 
a 14 țări socialiste și ale trece
rii în perspectivă, a noi state 
pe calea socialismului, proble
ma relațiilor dintre aceste țări 
se pune într-un mod nou.

Reafirmînd necesitatea ca 
toate țările să renunțe la ame
nințări și la folosirea forței, — 
scrie L’Unita — Raportul a a- 
vansat unele propuneri, între 
care cea privind crearea unui 
organism permanent de colabo
rare al statelor europene, re
tragerea tuturor trupelor, și 
desființarea tuturor bazelor 
străine, reducerea efectivului 
armatelor naționale, precum și 
o întîlnire între reprezentanții 
țărilor balcanice.

AUSTRIA
In doua emisiuni succesive, 

radioul austriac a informat la 
19 iulie despre lucrările Confe
rinței, reievînd îndeosebi despre 
acea parte a Raportului prezen
tat de secretarul general al 
P.C.R., care se referă Ia situația 
internațională, evidențiind pozi
ția P.C.R. in principalele pro
bleme ale contemporaneității. La 
rîndul său. televiziunea austria
că a inclus în cele două jurnale 
de seară relatări ilustrate cu 
secvențe care prezentau pe to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
tribuna Conferinței.

FRANȚA
In relatarea sa despre desfă

șurarea lucrărilor Conferinței 
Naționale a P.C.R., ziarul 
„L’HUMAXITE", organ central 
al P.C. Francez, Iși concentrea
ză atenția asupra Raportului 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, menționînd, între 
altele, că raportorul a expus 
măsurile propuse pentru a se 
răspunde exigențelor noii etape 
de dezvoltare a României.

Referindu-se la partea din Ra
port privind activitatea interna
țională, „L’Humanite" mențio
nează că secretarul general al 
P.C.R, a evocat pe larg rela
țiile economice externe ale Ro
mâniei. menționînd câ aceste 
schimburi vor trebui să crească 
în continuare*

DANEMARCA
Ziarul danez „LAND OG 

FOLK" organul P.C. din 
Danemarca, publică în pa
gina consacrată problemelor 
externe o amplă corespon
dență de la trimisul său spe
cial Ia București intitulată i 
..Realizări și perspective ale 
României". Corespondența, con
sacrată în întregime Conferin
ței Naționale a P.CJL, subli
niază „Bogăția de idei și impor
tanța problemelor teoretice ex
puse de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

„Raportul — se arată între 
altele — exprimă preocuparea 
constantă a P.CJt ae a asigura 
participarea din ce în ce mai 
largă și mal calificată a oame
nilor muncii la conducerea țâ
rii ; aceasta este o parte inte
grantă a politicii comuniștilor 
români. O politică ce are 
drept țel o dezvoltare a socie
tății socialiste care să asigure 
nu numai un nivel de trai ma
terial mai ridicat ci și un înalt 
nivel de conștiință, un spirit de 
inițiativă mai largă, o înaltă 
responsabilitate civică a fie
cărui’ cetățean în parte și a 
poporului în totalitatea sa".

ANGLIA
Sub titlul „Grăbirea marelui 

avînt Industrial* cotidianul bri
tanic „TIMES" publică o cores
pondență a trimisului special, 
Dessa Trevissan, în care se a- 
rată că secretarul general al 
P.C.R. „a deschis Conferința 
Partidului Comunist, care ur
mează să aprobe un program ce 
va da putință României să se 
alăture clubului națiunilor dez
voltate mai rapid decît fusese 
planificat inițial". In domeniul 
politicii externe — scrie ziarul 
— domnul Ceaușescu a reafir
mat cu tărie punctele de vedere

românești în problemele inter
naționale generale, cît și în 
cele privind relațiile cu țările 
lagărului comunist.

FINLANDA
în emisiunile de știri din 19 

iulie, radioul finlandez a infor
mat despre deschiderea lucră
rilor Conferinței Naționale a 
P.C.R., arătînd că „Nicolae 
Ceaușescu a prezentat un ra
port foarte important pentru 
dezvoltarea viitoare a Româ
niei". La 20 iulie, sub titluri ca : 
„Larg program de dezvoltare 
economică a României" (SUO- 
MEN SOSIALIDEMOKRAAT- 
TI“), „Ceaușescu vorbește des
pre dezvoltarea economiei" 
{„HELSINGIN SANOMAT"), 
..Tineretul din România are da
toria de a munci" („PAIVAN 
SANOMAT"), „Ceaușescu vor
bește despre democrația socia
listă" („HUFVUDSTADBLA- 
DET"), presa centrală finlande
ză a publicat ample comentarii 
în legătură cu deschiderea lu
crărilor Conferinței Naționale a 
P.C.R. și raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In comentariul ziarului 
„HELSINGIN SANOMAT" se 
arată că „la Conferința Națio
nală a comuniștilor români, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a prezentat un vast program de 
dezvoltare economică, ce-și pro
pune drept scop îndeplinirea 
planului cincinal 1971—1975 în 
patru ani și jumătate". Sînt re
luate, în continuare, pasaje din 
raport referitoare la desfășu
rarea de către tineri a unor 
activități productive, îmbinarea 
armonioasă a activității practi
ce a tineretului cu studiul în 
vederea formării unor specia
liști cu o înaltă calificare. Zia
rul menționează, de asemenea, 
că un capitol important din ra
port îl constituie prezentarea 
poziției României față de o se
rie de probleme internaționale 
actuale.

GRECIA
Ziarul grec „TO VIMA" pu

blică o amplă relatare privind 
deschiderea lucrărilor și pre
zentarea raportului de către 
secretarul general al P.C.R. 
Ziarul „Elefteros Cosmos" rele
vă că principala problemă la 
ordinea de zi a Conferinței 
Naționale a P.C.R. este progra
mul de dezvoltare a țării, iar 
,.Ta Nea", care se referă în
deosebi la capitolele consacrate 
politicii externe, iși însoțește 
relatarea cu o fotografie înfâți- 
sîndu-1 pe secretarul general al 
P.C.R. la tribună.

JAPONIA
în relatarea sa despre lucră

rile Conferinței Naționale a < 
P.C.R., ziarul japonez .,ASAHI , 
SHIMBUN" publică o corespon
dență din București în care a- ; 
rată că în prima zi a lucrărilor 
secretarul general al P. C. R. a 
prezentat un raport amplu asu- ■ 
pra politicii interne și externe. | 
Despre deschiderea lucrărilor I 
conferinței informează, de ase- ’ 
menea, ziarul japonez de limbă 
engleză „THE JAPAN TIMES".

(Din relatările coresponden
ților Agerpres și ale agen
țiilor de presă străine)

C
ind am sosit in 
Bruxelles se 
lăsa amurgul. 
Și, cu toată o- 
boseala unui 
drum parcurs 

cu autocarul de la Paris in 
capitala Belgiei, dorința de a 
cunoaște ceva mai devreme 
un oraș necunoscut a făcut 
să părăsesc imediat hotelul. 
Pașii m-au dus pe un bu
levard larg, dominat de o 
clădire mamut, in virful 
căreia o uriașă sticlă se ro
tea neîncetat făcind reclamă 
firmei Martini. Din bu
levard, numeroase străzi în
guste, intortochiate, clădiri 
pe care patina vremii iși 
pusese atit de puternic am
prenta incit nici măcar vi
trinele luminoase n-o puteau 
ascunde. Cu această primă 
impresie, de oraș in care 
vechiul și noul se găsesc pre
tutindeni alăturate, am rămas 
pînă la sfirșitul vizitei la 
Bruxelles.

M-am convins că edilii ca
pitalei Belgiei apără cu 
strășnicie vechiul oraș atunci 
cind am văzut Grand Place- 
uL Abia acum am înțeles de 
ce toate însemnările de călă
torie despre Bruxelles înce
peau cu descrierea „celei mai 
mari" și „celei mai frumoase" 
piețe din lume. De altfel 
Grand Place este punctul de 
atracție nr. 1 nu numai pen
tru orice călător străin, dar 
și pentru localnici. Intr-ade
văr, pot afirma că este ceva 
unic, iar superlativele pe 
care le găsești in toate pros
pectele despre Bruxelles, 
Grand Place-ul le merită cu 
prisosință.

Te impresionează profund 
această piață de circa 2 000 
metri pătrați, in forma unui 
dreptunghi perfect, delimitat 
de 40 de clădiri constituite 
intr-un admirabil ansamblu

Președintele Consiliului de

Conferința cvadripartită
Meciul Spasski-Fischer văzut de Florin 
Gheorghiu

în problema Vietnamului
La Paris a avut loc, joi, cea 

de-a 151-a ședință plenară a 
Conferinței cvadripartite in pro
blemele Vietnamului.

Luînd cuvîntul, Nguyen Thi 
Binh, conducătorul delegației 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, a subliniat că reglemen
tarea problemei vietnameze tre
buie să comporte „un caracter 
definitiv și complet, ceea ce im
plică reglementarea concomiten
ta a problemelor politice și mi
litare”. Ea a criticat poziția 
S.U.A., care insistă să fie exa
minate numai „problemele mili
tare", arătînd că ceea ce Sta
tele Unite denumesc „participa
rea americană la război" repre
zintă în realitate un amestec și 
o agresiune, care se manifestă 
nu numai pe plan militar, ci și 
pe pian politic.

Conducătoarea delegației a a- 
mintit că planul pașnic în șapte 
puncte propus de G.R.P. con
ține o serie de propuneri con
crete care permit reglementarea 
celor mai importante probleme. 
După reglementarea acestora, a 
arătat ea, nu va fi greu să fie

reglementate și alte probleme 
concrete, între care cele privind 
încetarea focului și prizonierii 
de război.

Xwan Thuy, conducătorul de
legației R.D. Vietnam la Confe
rința de la Paris, a relevat în 
cuvîntarea sa : Deoarece S.U.A. 
au fost acelea care au dezlăn
țuit un război agresiv în Viet
nam, lor le revine să-i pună 
capăt, să înceteze toate acțiunile 
forțelor lor terestre, navale și 
aeriene, să retragă neîntîrziat 
din Vietnamul de sud trupele 
lor și celelalte categorii de per
sonal american, precum și tru
pele și personalul aliaților lor, 
să desființeze toate bazele mi
litare americane din Vietnamul 
de sud. El a cerut, de aseme
nea, cu fermitate, încetarea ime
diată a minării porturilor R.D. 
Vietnam și a bombardării teri
toriului său.

Cuvîntârile conducătorilor de
legațiilor S.U.A. și administra
ției saigoneze nu au conținut 
nici un fel de răspuns concret 
la cererile delegațiilor G.R.P, 
al R.V.S. și R.D. Vietnam.

• LA LUSAKA S-A ANUN
ȚAT OFICIAL că guvernul 
Zambiei și guvernul Cubei au 
hotărit să stabilească relații di
plomatice între cele două țări, 
la nivel de ambasadă.

• GUVERNELE REPUBLICII 
CUBA ȘI SOMALIEI au hotărit 
să stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă.

Sudanul a restabilit 
relațiile diplomatice 

cu S.U.A.
• GUVERNUL SUDANEZ a 

hotărit joi să reia relațiile di
plomatice cu Statele Unite ale 
Americii. anunță un purtător de 
cuvint al guvernului din Khar
tum. relatează agențiile occi
dentale de presă.

Hotărîrea a fost adoptată in 
cadrul reuniunii cabinetului și a 
Biroului Politic al Uniunii So
cialiste Sudaneze.

Se reamintește că relațiile su- 
danezo-americane au fost rupte 
in 1967. după războiul din iunie 
israeliano-arab.

• ÎNTRUNIT ÎN ȘEDIN
ȚA SAPTAMÎNALA. guvernul 
francez a reafirmat menținerea 
embargoului asupra vinzârilor 
de arme către țările aflate in 
zone de conflict. La sfirșitul șe
dinței, purtătorul de cuvint al 
guvernului a declarat că a- 
ceastă hotărire se referă și la 
embargoul instituit in 1967 asu
pra exporturilor de arme către 
țările din Orientul Apropiat im
plicate in conflictul arabo-israe- 
lian.

• DUPĂ DEMISIA GUVER
NULUI PREZIDAT DE RA
FAEL PAASIO. la Helsinki se 
precizează câ Finlanda nu va 
mai semna, simoătă, așa cum se 
preconiza, acordul comercial cu 
Piața comună. Potrivit ministru
lui demisionar al comerțului ex

terior, Jussi Lînnamo. unele 
dintre țările comunitare fusese
ră deja anunțate câ acordul nu 
poate fi semnai încă de Fin
landa.

La 20 iulie, s-a desfășurat 
in întreaga Italie greva de 
24 de ore a 1 293 de mun
citori din sectorul construc
țiilor edilitare. Declarată u- 
nitar de către cele trei mari 
centrale sindicale (C.G.I.L, 
C.I^L și VIL). greva are 
ca scop principal reînnoirea 
contractului de munca al a- 
cestei importante categorii 
ce oameni ai muncii, solici
tarea de măsuri cin partea 
autorităților ia vederea -jez- 
voitârii programa ’or d? con
strucții de locuințe, măsuri 
împotriva creștem șomaju
lui. respectarea drepturilor 
sindicale. Tn cadrul desfășu
rării grevei, in principalele 
centre ale Italiei au avut loc 
manifestații și adunări.

Delegație guvernamen
tală americana 

la Moscova
• O DELEGAȚIE GUVERNA

MENTALA AMERICANA, con
dusă de Peter Peterson, minis
trul comerțului, a sosit joi la 
Moscova, pentru a participa, 
incepînd de vineriț la lucrările 
primei sesiuni a comisiei mix
te sovieto-americane pentru 
problemele comerțului.

Cea de-a patra întîlnire din
tre Robert Fischer și Boris 

Spasski, din cadrul pasionantu
lui lor meci, care va decide pe 
noul campion mondial, a avut 
o desfășurare destul de neaș
teptată. Majoritatea specialiști
lor și a marilor maeștri pre- 
zenți la Reykjavik s-au așteptat, 
desigur, ca Fischer, avînd pie
sele albe, să joace foarte energic 
la cîștig, încercînd egalarea sco
rului, pe cînd Spasski, marcat 
de greaua înfrîngere suferită în 
partida anterioară, să continue 
tactica jocului la remiză pe care 
l-a practicat și în primele par
tide. Fischer a jucat conform 
stilului său la cîștig, alegînd 
una din cele mai tăioase vari
ante ale deschiderii siciliene 
survenită în partidă, dar campio
nul mondial a reușit să întă
rească considerabil jocul ne
grului în această dificilă va
riantă. (Personal am impresia 
că analiza este „opera" lui Ghel- 
ler. secundul lui Spasski la a- 
cest joc !). Negrul a sacrificat 
un pion obținind o inițiativă 
foarte periculoasă în jocul de 
mijloc și numai apărarea foarte 
exactă a marelui maestru ame
rican a echilibrat situația. In
teresant este de arătat însă și 
faptul că în faza finală a par
tidei, după ce a respins atacul 
adversarului, Fischer benefici
ind și de criza de timp a lui 
Spasski a jucat cu toată ener
gia la ciștig dar materialul de 
pe tablă era prea redus. în con
secință și in partida a 4-a s-a 
juca: un șah de mare clasă iar 
rezultatul ei este pe deplin e- 
chitabil, el dovedind încă o 
dată echilibrul (deocamdată 
absoiut) ce există intre acești 
doi mari jucători. Păcat de for- 
fait-ul din partida a doua. Ne 
oprim doar la citeva opinade 
maf importante ale partidei 
a 4-a. 13. Dd3 aâ! (aceasta este 
inovația lui Spasski, prin acest

sacrificiu de pion negru ob
ține forțat o puternică iniția
tivă care il va obliga pe Fis
cher să stea în defensivă per
manent) 14. eo d:e5 15. f:e5 
Cd7 16. C :b5 Cc5 ! 17. N :c5 
(din păcate schimbul acesta 
este forțat întrucît la altă con
tinuare albul pierde material). 
17... N:c54- 18. Rhl Dg5 (aceasta 
a fost poziția avută în vedete 
de marele maestru sovietic a- 
tunci cînd a sacrificat pionul. 
După cum se poate vedea cei 
doi nebuni ai negrului exercită 
o puternică presiune asupra 
poziției regelui alb). 19. De2 
Tad8 20. Tadl T:dl (acesta a 
fost unul din momentele cheie 
ale partidei. Dacă negrul ar fi 
încercat să ‘cîștige imediat prin 
mutarea 20... ho după 21. Cd6 
Na8 22. C:f7! albul avea poziția 
net cîstigată). Trecem la mutarea 
22. Cd6 ! Na8 23. Nc4 ! (prin 
ultimele sale două mutări Fis
cher și-a activizat la maximum 
piesele inactive și poziția sa 
egală). 23... h4 24. h3 (și mai 
simplu pentru remiză era 24 
Ce4) 24... Ne3 25. Dg4 D:e5 26. 
D:h4 g5 ! (Cea mai bună mu
tare. Spasski continuînd să 
joace la cîștig). 27. Dg4 Nc5 28. 
Cb5 Rg7 29. Cd4 Th8 (după a- 
ceasta negrul nu mai are nici 
o șansă de cîștig. Ceva mai 
bine era 29... Td8) Finalul care 
a rezultat este complet remiză, 
dar Fischer mai încearcă încă 
să joace la cîștig datorită cri
zei de timp a adversarului.

★
• CEA DE-A 5-A PARTIDA a 

meciului pentru titlul mondial de 
șah, care se dispută la Reykjavik 
intre marii maeștri: Boris Spasski 
(U.R.S.S.) și Robert Fischer 
(S.U.A.), s-a încheiat după 27 de 
mutări cu victoria Iui Robert 
Fischer.

în prezent scorul meciului este 
egal : 2,5—2,5 puncte.

Cea de-a 6-a partida urmează să 
se desfășoare duminică.

Ștrandul Tineretului găzduiește „Concursul 
Prieteniei"

Azi, la ștrandul Tineretului, 
încep întrecerile din cadrul tra
diționalei competiții de înot și 
«ăriiuri in »Pâ. rezervată tineri
lor sportivi, competiție cunoscu
tă sub numele ..Concursul Prie
tenia". La cele 32 probe clasice 
(23 de Înot și 4 de sărituri) or
ganizatorii au consemnat 300 de 
înscrieri individuale. Participă 
sportivi din opt țări : Bulgaria, 
Cehoslovacia. Cuba, R. D. Ger
mană. Polonia, Ungaria. U.R.S.S. 
și România. O mențiune: forma
țiile U.R.S.S., R. D. Germane și 
Ungariei includ nume de presti
giu european, deținători ai unor 
recorduri personale meritorii.

Ceea ce va oferi competiției un «4 
plus de atractivitate, iar sporti
vilor noștri un minunat prilej 
pentru a-și verifica posibilitățile 
intr-o companie valoroasă. Cu a- 
t-t mai mult cu cit rezultatele 
obținute vor servi drept criteriu 
de selecție pentru Balcaniada de 
juniori programată în luna au
gust la Izmir. întrecerile se vor 
disputa incepind de azi pînă du
minică după următorul program: 
probele de sărituri : zilnic înce- 
pînd cu orele 9 și 16. Concursul 
de înot : 6 reuniuni cu serii con
tratimp dimineața și finala pro
belor respective după-amiaza de 
la orele 18,30.

TIMPUL^

Demisia guvernului 
olandez

• BAREND BIESHEUV'EL, 
primul ministru al Olandei, a 
prezentat joi reginei Juliana 
demisia guvernului său, anun
ță agenția FRANCE PRESSE.

^NOTE DE^DRUMJ

arhitectonic. Despre Grand 
Place, despre impunătorul e- 
dificiu al vechii primării, 
construit intr-un desăvirșit 
stil gotic al secolului XV ; 
despre „casa regelui- in care 
n-a locuit niciodată nici un 
rege, ci doar a fost popas 
pentru o noapte celui care va 
deveni simbolul luptei pen
tru apărarea gliei străbune, 
eroul național belgian, prin
țul Egmont, decapitat in 
fața acestei case de către o-

PIETON 
PRIN 

BRUXELLES
cupanții spanioli ; despre ce
lelalte 38 de clădiri înnegrite 
de vreme, și care cîndva erau 
sediile a tot felul de corpo
rații -- tîmplari, croitori, 
brutari, berari, măcelari 
etc ; despre dantelăriile si 
grupurile de statui care îm
podobesc exteriorul tuturor 
acestor edificii s-a scris cu 
mult lux de amănunte. Nu 
mă miră, pentru că în Grand 
Place s-a dăltuit în piatră o 
carte vie de istorie a poporu

Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Maiestății 
Sale BAUDOLTN, Regele Belgienilor, o telegramă în care 
se spune :

Ziua națională a Belgiei îmi oferă plăcutul prilej de a 
adresa, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al poporului român și al meu personal, feli
citări cordiale și cele mai bune urări de sănătate Maiestății 
Voastre, de prosperitate și progres poporului belgian 
prieten.

lui belgian, istorie zbuciu
mată in lupta pentru inde
pendența națională, pentru 
progres social.

Grand Place a fost din tot
deauna și a rămas locul unde 
se desfășoară aproape toate 
manifestările sociale, politice 
și culturale ale belgienilor. 
Am avut norocul să asist 
aici la una din sărbătorile 
tradiționale ale Belgiei. Im
punătoarele edificii sint îm
podobite cu tot felul de 
steaguri de luptă, cu însemne 
ale corporațiilor meșteșugă
rești. iar piatra cubică a 
pieței propriu-zise este aco
perită de un imens covor de 
flori. Miinile unor pricepuți 
meșteri au creat din peste 
2 5MM0 de begonii, de toate 
culorile, de toate nuanțele, 
-aduse din întreaga țară, o 
minune de care te desprinzi 
cu greu.

Dar am văzut și Bruxelles
ul nou. Febra construcțiilor 
moderne din beton și sticlă 
cuprinde întregul oraș. Drept 
simbol al rapidelor prefaceri 
ale secolului XX stă con
strucția Atommium-ului ră
masă de la Expoziția univer
sală. Opt sfere de oțel, unite 
prin bare și ridicate Ia 100 
metri înălțime, par o mărtu
rie a drumului pe care și-l 
făurește astăzi harnicul po
por belgian.

In scurta vizită in capitala 
Belgiei, am avut prilejul să 
cunosc tineri, oameni pre
ocupați a fi nu numai la 
înălțimea cerințelor dezvol
tării economice moderne. 
Marile probleme care fră- 
mintă astăzi omenirea îi 
preocupă cu tot atita pa
siune. Adeziunea sinceră a 
belgienilor Ia ideile păcii și 
colaborării, pentru o mai 
bună cunoaștere și înțelegere 
între oameni, te impresio
nează nu mai puțin ca ima
ginea întipărită in memorie 
despre un popor care iși 
făurește cu migală o țară 
modernă, industrială.

LUCIAN ROLEA

'Cinema
VINERI, 21 IULIE 1372

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL — 
ambele serii : rulează la Patria 
(orele 9,30; 13; 16,30; 20).

PESCĂRUȘUL : rulează la Capi
tol (orele 9,30; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
20,45).

DRAGOSTE Șl AMENZI : ru
lează ia Victoria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45).

LUPTA CONTINUA : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 2Mâ) •

PERM A DIN ARIZONA : rulea
ză la Luceafărul (orele 10; 13,30; 
17; 20,45), București (orele 9; 12,30; 
16, 19,30), Grădina Doina (ora 
20,15).

„Z" : rulează la Central (orele
9,30; 12; 15; 17,30; 20,15).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Scala (orele 9; 11.45; 15; 18; 21). 
Festival (orele 9; 12; 15; 18; 20,45).

FELIX $1 OT1L1A i rulează La 
Doina (orele 11,30; 15,30; 19. La 
ora 10 Program pentru copii).

O AFACERE : rulează la Favorit 
(orele9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE î rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,30—20,15 in conti
nuare).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Feroviar (orele 8,45; 11; 13,15;
15,30; 18,15; 20,45), Melodia (orele 
8.45; 11.15; 13,45; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Grădina Modern (ora 20,30).

PUTEREA Șl ADEVĂRUL : ru
lează la Dacia (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

JOCUL DE-A MOARTEA : rulea
ză la Excelsior (orele 9: 11.15;
13 30; 16; 18,30; 20,45), Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18.15; 20,30).

EXPLOZIA ALBA ; rulează la 
Flacăra (orele 15.30: 18: 20).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză Ia Gri vița (orele 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30), Aurora (orele 9; 
11.15; 13.30: 15.45: 18). Grădina Au
rora (ora 20.15).

FACEREA LUMII î 
Lira (orele 15,30; 18).

LEGENDA : rulează 
rele 15.30; 18).

20 000 DE LEGHE SUB -------
rulează la Volga (orele 9.30: 12.30; 
15.15; 18; 20.45). Miorița (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.15; 23.45). Gră
dina'Select (ora 20).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează la 
Buzești (orele 15,30: 18), Grădina 
Buzești (ora 20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLITIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Bucesi (orele 15.30: 18),
Arta (orele 15,30: 18). Grădina Bu- 
ceci (ora 20.15). Grădina Arta (ora
20.30) .

ASEDIUL : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18: 20.15).

ROBIN HOOD : rulează Ia Uni
rea (orele 16: 18.15», Grădina U- 
nirea (ora 20,30), Grădina Lira (ora

rulează la

la Vitan (o-

MĂRI :

ZV.13).
BEATA : rulează la Progresul 

(orele 15.30: 18 20.15).
RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea

ză Ia Pacea forele 15 45: 18: 20).
AȘTEPTAREA : rulea.zâ la Flo- 

reasca (orele 15,30: 18: 20,30).
ASTA SEARA DANSAM TN FA

MILIE : rulează la Viitorul (o-
rele 15.30: IR: 20.30).

12 SCAUNE : rulează Ia Crîngașl 
(orele 15.30: 19).

CTNCT PENTRU TNFERN : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18),

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: București, Piafa „Scinteii*. Tel. t7.S9.ttl. 17.9(120. Abonamentele «e fac la oficiile Distale $| difuzor» dio întreprinderi și instituții.
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFJIkATEIsIA- — Serviciul Imporl-Expurt Presă — București — Calea Griviței or. 64—66. P.O.B. — „ISos 2001“ — Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scinteii".

Grădina Moșilor (ora 20,15).
VIS DE DRAGOSTE : rulează la 

Ferentari (orele 15,30; 19).
CSCEOLA ; rulează la Popular 

(orele 15,30; 18; 20,15).
MAREA SPERANȚĂ ALBĂ : ru

lează la Tomis (orele 9; 11,15:
13,30; 16; 18,lă), Flamura (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Tomis (ora 20,30).

SERATA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

ESOP : rulează la Cotroceni (o- 
rele 16: 18: 20).

BATALIONUL INVIZIBIL : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 17,45; 
20).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Giulești (orele 
15,30; 19).

CIND SE IVESC ZORILE : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 17,30; 
19.30).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Grădina Capitol (ora 20,15).

ULTIMUL TREN DIN GUN- S| 
HILL : rulează la Grădina Festi- 1 
val (ora 20.15).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Grădina Vitan (ora 20,15).

MOARTEA VINE PE PLOAIE ! 
(orele 10; 12: 14; 16; 18.15), MARI
LE MANEVRE (ora 20,30), rulează 
la Cinemateca Union.

VINERI, 21 IULIE 1972

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (la Arenele Romane) : SU
PER ESTIVAL 1972 — ora 20,30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : OMUL CARE... — ora 20; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI - ora 
18,30; Teatrul „C. Tănase" (la 
Grădina Boema) : TRĂSNITUL 
MEU DRAG — ora 20.

VINERI, 21 IULIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Telex. 9,10 Universitatea TV.
9.50 Violonistul Tudor Pană. 10.05
Curs de limba germană. 10,35 De
sene animate. 10,50 Bucureștiul ne
cunoscut. 11,10 Noi aventuri în 
epoca de piatră. 12,00 Film serial 
pentru copii : „Fiul mării". 12,30 
Telejurnal. 17,30 Curs de limba en
gleză. 18,00 Pentru sănătatea dv. 
18,15 Oameni ai recoltelor bogate 
— reportaj. 18,30 „Ex-Terra ’72". 19 
Pagini din Bruxelles — film do
cumentar. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.35 Film artistic : 
„încercuirea". 22 Stele ale baletului 
românesc. 22,30 ..24 de ore". 23
Tenis de cîmp : U.R.S.S.—România. 
Finala grupei B din zona euro
peană a „Cupei Davis". Primele 
două partide de simplu. Rezumat 
filmat transmis de la Tbilisi.

PROGRAMUL II •

20,00 Seară a televiziunii polone
ze. 20,30 Secvențe din ciclul docu
mentar „Polonia". 21,10 Arii cele
bre în interpretarea baritonului 
Bernard Ladysz. 21.-15 „Industria 
poloneză" — film documentar. 
21,30 Recital Ewa Demarczyck.
21.50 „Povestire" — film artistic.

E


