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Permanent să muncim cu încredere
in forțele noastre, ale partidului nostru,
ale poporului nostru. Să fim soldați demni,
credincioși ai partidu lui, ai poporului,
să servim cu devotament patria socialistă!

Cu acest înflăcărat și mobilizator îndemn pe care ni l-a adresat 
secretarul general al partidului, ieri s-au încheiat lucrările 

Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român•> >

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Sîntem la încheierea lucră

rilor Conferinței Naționale 
a partidului. Timp de trei zile 
au fost dezbătute pe larg — 
în plen și pe secțiuni — pro
bleme de importanță excep
țională pentru dezvoltarea Ro
mâniei socialiste în următo
rii ani, cit și probleme ale 
politicii externe a patriei noas
tre.

După cum cunoașteți, dis
cuțiile au avut un caracter de 
lucru ; s-au făcut numeroase 
propuneri, s-au elaborat .do
cumente și rezoluții, pe care 
le-am adoptat în această șe
dință. au fost discutate proiec
tele de legi care urmează să 
fie date publicității și dez
bătute public, iar apoi pre

zentate, spre a fi votate, Ma
rii Adunări Naționale. Sc 
poate deci spune că am des
fășurat o activitate intensă, 
rodnică, cu rezultate deosebit 
de bune.

Care este caracteristica prin
cipală a dezbaterilor ce au 
avut loc ?

în primul rînd. dezbaterile 
au fost străbătute ca de un 
fir roșu de preocuparea Con
ferinței Naționale, a tuturor 
delegaților. de a da glas voin
ței partidului și poporului 
nostru de a adopta măsuri’e 
cele mai corespunzătoare în 
vederea înfăptuirii. în cele 
mai bune condițiuni. a hotări- 
rilor Congresului al X-lea al 
partidului privind făurirea so
cietății socialiste multilateral

dezvoltate in România. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Așa cum a reieșit in cursul 
dezbaterilor, există realmente 
condițiuni pentru a se realiza 
în întregime prevederile pla
nului . cincinal și, în același 
timp, depășirea prevederilor 
Congresului al X-lea, per.:ru 
realizarea cincinalului intr-o 
perioadă mai mică de cine* 
ani.

Aș dori sâ salutăm încă o 
dată organizațiile de partid, in- 
cepînd cu Comitetul munici
piului București, care și-au 
luat angajamentul de a termi
na cincinalul în 4 ani și jumă
tate (Aplauze puternice). Așa 
după cum a reieșit din dezba
teri. sînt posibilități ca într-un 
șir de județe, ministere, în

treprinderi. colective de oa
meni ai muncii, să se realizeze 
in acest termen sarcinile cin
cinalului. Sint și unități și ju
dețe care consideră că le tre
buie ceva mai mult. Caracte
ristica generală este însă fap
tul că toate comitetele jude
țene. toate colectivele de oa
meni ai muncii, toate minis
terele consideră că planul 
poate fi realizat în mai puțin 
de 5 ani : aceasta este un lucru 
foarte bun. tovarăși ! (Aplauze 
puternice, prelungite)'

Așa cum am spus la Confe
rința de partid a Capitalei. în
trecerea este întrecere • anga
jamentul și chemarea Capita
lei pentru îndeplinirea cinci
nalului în patru ani și jumă-
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ECOU INTER-

REZOLUȚIA
Conferinței Moționale a Partidului Comunist Roman de aprobare a raportului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general al P.C.P., și activității dcsiășuratc de Comitetul Central pentru

Înfăptuirea hotăririlor Conferinței Naționale din 196î și ale Congresului al X-lea al partidului
ș Conferința Naționala a Partidului Comunist Român, intrunitâ ‘ 

în zilele de 19-21 iulie 1972, a dezbătut problemele privind dex- • 
voltarea economico-socialâ a României in următorii ani și in pers
pectivă, perfecționarea conducerii planificate a societății și dez
voltarea democrației socialiste, creșterea rolului conducător al j 
partidului în edificarea socialismului și comunismului, activitatea ' 
internațională a partidului și statului nostru.

Desfășurate intr-un spirit de inaltă responsabilitate față de 
interesele fundamentale ale partidului și poporului, față de vii
torul patriei noastre socialiste, lucrările conferinței au constituit 
o puternică manifestare a unității indestructibile de voință și de 
acțiune a partidului nostru, au demonstrat capacitatea Partidu- 

| lui Comunist Român de a rezolva in mod creator problemele
I complexe pe care le ridică făurirea noii orinduiri, de a conduce )
I CU succes poporul pe drumul socialismului și comunismului, de a I 
| asigura înflorirea continuă a națiunii noastre socialiste.
ș 1. In numele tuturor comuniștilor, al întregului nostru partid, ■

Conferința Națională dă o inaliă apreciere și aprobă intru totul 
raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul j 

J general al partidului, analiza profundă pe care o face vieții eco- ' 
nomico-sociale a țării in etapa actuală, liniile directoare aîe dez
voltării in perspectivă a societății româneșt’, perfecționării vieții 
sociale, adincirii democrației socialiste, creșterii rolului condu- 

| câtor al partidului, ale activității internaționale a partidului și 
statului nostru.

Raportul prezintă marile succese obținute de poporul nostru 
în ultimii ani, precum și greutățile și neajunsurile care mai 
există, înfățișează cu claritate direcțiile în care trebuie concen
trate eforturile generale ale partidului și poporului pentru conți- j 
nua propășire a patriei noastre, pentru dezvoltarea puternică și I 
modernizarea forțelor de producție, perfecționarea relațiilor de 

| producție și a relațiilor sociale socialiste în ansamblul lor, pentru 
continua înflorire a științei, învățămîntului și culturii, pentru ridi
carea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, 
pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. 
Imbinînd armonios răspunderile Partidului Comunist Român față\_______ Z__ 

de poporul nostru cu îndatoririle internaționaliste ce-i revin ca 
detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale, al frontului antiimperialist, raportul definește, de asemenea, 
orientările de bază ale politicii externe a României, pozițiile 
partidului și statului nostru in problemele fundamentale ale lumii 
contemporane.

2. Conferința Națională aprobă activitatea desfășurată de Co
mitetul Central, de organele sale, de toate organele și organi
zațiile de partid în perioada care a trecut de la Conferința Na
țională din 1967 și Congresul al X-lea ale partidului. Conferința 
subliniază în mod deosebit rolul remarcabil al secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, tovarâșul Nicolae Ceaușescu, 
in elaborarea și înfăptuirea politicii noastre interne și externe, in 
conducerea intregii activități a partidului și statului.

Prin aplicarea în viață a politicii partidului, a hotăririlor adop
tate de precedenta Conferință Națională și Congresul al X-lea 
au fost obținute realizări de seamă în dezvoltarea economică și 
social-culturalâ a țării, în domeniul perfecționării conducerii, pla
nificării și organizării economiei și vieții sociale, dezvoltării de
mocrației socialiste, îmbunătățirii nivelului de trai material și 
spiritual al poporului.

Toate aceste realizări, care au ridicat România pe noi trepte 
de progres și civilizație, demonstrează justețea și realismul poli
ticii partidului nostru. Ele sînt rodul muncii însuflețite, pline de 
dăruire și abnegație, desfășurată de clasa muncitoare, țărănime 
și intelectualitate, de toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, sub conducerea Partidului Comunist Român.

3. Dezbâtind proiectele Legii dezvoltării economico-sociale pla
nificate a țării, Legii sistemului financiar, Legii remunerării muncii 
și proiectul noului Cod al Muncii, Conferința Națională apreciază 
câ ele răspund cerinței de a perfecționa in continuare relațiile 
de producție și sociale în conformitate cu nivelul atins de forțele 
de producție, de a crea un cadru lărgit pentru afirmarea în 
viață a principiilor comuniste și hotărăște sâ fie supuse dezba
terii publice, iar apoi aprobării Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România.

4. Conferința Națională a Partidului Comunist Român însărci
nează organele și organizațiile de partid sâ ia toate măsurile 
politice și organizatorice pentru aplicarea în viață a istoricelor 
hotăriri adoptate de actuala Conferință, menite sâ asigure înflo
rirea națiunii noastre socialiste, o viață liberă și îmbelșugată în
tregului popor, să ridice România pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație.

5. Conferința Națională, dînd o înaltă apreciere victoriilor isto
rice obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în 
făurirea orinduirii noi, socialiste, adresează clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, chemarea :
- Dăruiți-vă, dragi tovarăși, întreaga capacitate și putere de 

muncă pentru ca, lichidînd cu desăvîrșire rămînerea în urmă pe 
care am moștenit-o, să înscriem patria noastră pe orbita civili
zației moderne, să asigurăm un înalt nivel de viață, materială și 
spirituală, intregii națiuni I Aceasta este o răspundere și o da
torie de onoare a fiecărui cetățean, față de viitorul copiilor 
noștri, față de viitorul întregului popor, față de cauza socialis
mului și comunismului in România I

MUNCITORI,
Nu precupețiți nimic pentru dezvoltarea și modernizarea con

tinuă a industriei noastre ! Dovediți și în viitor capacitatea clasei 
noastre muncitoare de a conduce națiunea spre culmile comu
nismului, de a duce la bun sfîrșit misiunea ei istorică revolu
ționară !

ȚĂRANI,
In strînsă unitate cu clasa muncitoare, consacrați toată ener

gia și puterea voastră de muncă înfloririi agriculturii, înfăptuirii 
programului elaborat de partidul comunist !

INTELECTUALI,
Alături și împreună cu muncitorii și țăranii, puneți toată pri

ceperea și cunoștințele in slujba progresului patriei, a aplicării 
în viață a celor mai înaintate descoperiri ale științei, tehnicii și 
culturii contemporane.

OAMENI Al MUNCII,
ROMÂNI, MAGHIARI, GERMANI,
Șl DE ALTE NAȚIONALITĂȚI,

Uniți-vă și mai strins eforturile pentru a ridica pe noi trepte 
de civilizație patria comună — România socialistă I Faceți totul 
pentru a lăsa generațiilor viitoare, urmașilor urmașilor noștri o 
țară liberă, înfloritoare, comunistă I

COMUNIȘTI,
ACTIVIȘTI Al PARTIDULUI Șl STATULUI,

Nu precupețiți nimic pentru a răspunde încrederii nețărmurite 
pe carez întregul nostru popor și-o pune în Partidul Comunist 
Român, pentru ca partidul nostru să-și îndeplinească cu cinste 
rolul de forță politică conducătoare a societății socialiste ro
mânești.

Poporul nostru trăiește astăzi unul din acele momente unice, 
hotărîtoare, de care depinde lotul pe care îl va avea România 
socialistă în marea familie a țărilor socialiste, a tuturor națiunilor.

Conferința Națională apreciază că stă în puterea poporului 
nostru, condus de partid, de a asigura accelerarea dezvoltării 
economico-sociale a României, realizarea înainte de terrflen a 
planului cincinal, creșterea mai rapidă a bunăstării maselor, în
făptuirea minunatului program de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul României.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 SiMBĂTĂ 22 IULIE 7972

Pentru viitorul luminos al României socialiste, 
pentru progresul și prosperitatea poporului român

HOTARiRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE 
LE VOM ÎNFĂPTUI INCEPlND DE ASTĂZI!

UN ANGAJAMENT RESPECTATIn zilele conferinței naționale PRIN GlNDURI Șl FAPTE, TINERII ȚĂRII ADUC DOVADA FERMĂ CĂ 
TRĂIESC, ALĂTURI DE ÎNTREGUL POPOR, LA CEA MAI ÎNALTĂ TENSIUNE 
MORALĂ ACESTE ZILE DE ENTUZIASTĂ DĂRUIRE. CONTINUĂM SĂ PU-
BLICAM MESAJELE LOR DE ADEZIUNE DEPLINĂ LA STRĂLUCITOARELE
IDEI CUPRINSE IN RAPORTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

A ELABORAT PRIMELE ȘARJE
Pe 1 iulie consemnam !n 

ziarul nostru angajamentul 
constructorilor siderurgiști 
gălățeni de a elabora prima 
șarjă a Celui de-al 3-lea 
furnal de 1700 mc de la 
Combinatul siderurgic Ga
lați în cinstea Conferinței 
Naționale a P.C.R. Ieri di
mineață, intr-adevăr, s-a 
elaborat prima șarjă de 
fontă ceea ce înseamnă in
trarea în funcțiune a unui 
nou și important obiectiv 
industrial, ceea ce înseam
nă mai mult metal pentru 
economia țării. La înălțarea 
acestui furnal constructorii 
au depus eforturi deosebite, 
reușind să scurteze durata 
de execuție fâță de prima 
instalație siderurgică simila
ră de pe platoul Smîrdanu- 
lui cu 5 luni. Merită, de ase
menea, a fi menționat faptul 
că toate utilajele mecanice 
și majoritatea instalațiilor și 
aparatajelor electrice, sînt 
de fabricație românească. 
Noul furnal dispune de două 
guri de evacuare a fontei, 
de două hale
ceeai ce asigură 
pentru însemnate 
producție.

de turnare, 
posibilități 
creșteri de

I. CHIRIC

TINERII DIN MORENI 
ÎȘI DOVEDESC SPIRITUL 

DE BUNI GOSPODARI
• O LĂUDABILĂ INIȚIATIVĂ DE

A CONDUCTELOR SCOASE DIN
• PRIMELE SUCCESE OBȚINUTE

1 000 metri conducte redate
Peste 150

RECUPERARE
FUNCȚIUNE

producției
tone metale trimise oțelăriilor patriei

Secții de învățămînt superior
in uzine o idee

pe care o susținem
cu toată convingerea

Conferința Națională a parti
dului a găsit colectivul Univer
sității noastre în plin proces de 
efervescență înnoitoare, de 
concentrare a eforturilor în ve
derea îmbunătățirii planurilor 
de învățămînt, programelor de 
curs, în vederea elaborării de 
noi cursuri și manuale pentru 
perfecționarea și modernizarea 
lucrărilor de laborator, pentru 
perfecționarea continuă a orga
nizării și desfășurării practicii 
în producție a studenților, pen
tru creșterea conținutului mun
cii cadrelor didactice în rezol
varea problemelor producției și 
nu în ultimul rînd de pregăti
rea și diversificarea activității 
politico-educative a studenți
lor. Dorim ca începutul nou
lui an universitar să ne gă
sească cît mai bine pregătiți. 
In acest context de preocu
pări cuvîntul secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o dată cu 
sentimentul de adîncă satisfac
ție și admirație pentru marea 
putere de cuprindere și apro
fundare, ne-a dat un nou su
flu de energie de a ne conti
nua neobosiți eforturile și a le 
transforma în înfăptuiri. De pe 
acum. în bună măsură cate
drele de specialitate ale fa
cultăților tehnice se găsesc in-

tegrate în principalele uzine și 
institute de cercetări ale marii 
platforme industriale a Brașo
vului. Studenții anilor mari ai 
acestor facultăți își vor relua 
așadar activitatea la deschide
rea noului an universitar in 
spațiile asigurate cu sprijinul 
direct al Centralei industriale 
de autocamioane și tractoare 
alături de sectoarele productive 
ale marilor uzine constructoare 
de autocamioane și tractoare, 
acolo unde în ultimele zile, 
alături de muncitori și sub în
drumarea permanentă a cadre
lor didactice, și specialiștilor 
din uzină, își dobîndesc și 
consolidează deprinderile prac
tice ale viitoarei profesii.

In asemenea condiții, ideea 
înființării și a unor secții de 
învățămînt superior în uzine 
nu poate fi decit foarte bine
venită pe de o parte pentru 
asigurarea unei colaborări mai 
strinse absolut necesară care 
servește direct integrării învă- 
țămîntului în producție cit și 
posibilitatea asigurării unor 
condiții mai bune continuării 
studiilor cadrelor tehnice ale 
uzinelor după orele de produc
ție.

elevi, să nu mai avem doar o 
pregătire îngustă și neconformă 
cu dezvoltarea societății noastre, 
că vom fi ajutați să devenim 
oameni cu un orizont larg de 
cultură dar in egală măsură fi 
cu un orizont larg de pregătire 
profesională nu înseamnă decit 
grija statului și partidului pentru 
ca fiecare tînăr să-și poată aduce 
pe de-a întregul contribuția lo 
efortul general și la creația ge
nerală, înseamnă, pînă la urmă, 
aplicarea în viață a principiului 
comunist de dezvoltare și mani
festare polivalentă a omului în 
producție.

Numai oamenii cu o multila
terală pregătire, numai cei care 
sînt în stare să facă față unor 
condiții diverse de muncă și 
unor activități de producție care 
le pretind gindire creatoare, dă
ruire, entuziasm, eforturi și răs
pundere, se pot considera că 
sînt cu adevărat participanți la 
construcția societății spre care 
năzuim deopotrivă, tineri și 
vîrstnici. Și hotărirea mea, ca 
și a colegilor mei este de a fi 
cetățeni de nădejde ai țării, de 
a fi în așa fel pregătiți incit a- 
portul și dăruirea noastră să 
dăinuie.

FEJER ISTVAN
elev la Liceul nr. 3 din Cluj

La Moreni extracția petrolu
lui se practică de mai bine de 
un veac. De aceea, aici se în- 
tiinesc și cele mai vechi sonde 
din exploatările petroliere ro
mânești. Multe dintre ele, epui- 
zînd rezervele subterane ies din 
funcțiune. Rețeaua de conduc
te care le-a deservit — con
ducte pentru țiței, pentru apă, 
pentru gaze — și care se întin
de pe zeci de kilometri, devine 
astfel nefuncțională. în cursul 
anilor, în cele mai multe cazuri 
s-a renunțat la aceste conducte 
sau in cea mai fericită situație 
s-a amînat atît de mult scoate
rea lor din pămînt îneît s-au 
depreciat. Lipsa unor oameni 
care să sape și să le scoată la 
suprafață este unul din moti
vele serioase ale acestei stări 
de fapt Cu ani în urmă organi
zațiile U.T.C. au inițiat unele 
acțiuni privind recuperarea a- 
cestor conducte de către ute
ciști, prin muncă voluntară. 
Deși sporadice aceste activități 
au avut drept rezultat scoate
rea la lumină a mii de metri 
de conducte. Iată însă că, zilele 
acestea uteciștii încadrîndu-se 
în climatul de inițiativă cu care 
oamenii muncii au cinstit Con
ferința Națională a partidului 
s-au gîndit să dea o amploare 
deosebită acestei acțiuni pe 
care au denumit-o RECON". 
(Adică acțiunea de recuperare 
conductelor).

In cadrul Schelei de extracție 
Moreni existau peste 60 000 me
tri de asemenea conducte care 
stăteau nefolosite — ne spune 
Serghie Dinescu, secretarul co
mitetului U.T.C. al schelei. Din 
acțiunea noastră, efectuată în 
orele libere, avem un îndoit fo
los : pe de o parte contribuim 
la recuperarea unor țevi care 
mai sînt încă utilizabile fie în 
petrol fie în cooperativele a- 
gricole de producție ca țevi 
pentru irigații iar pe de alta, 
fjrin predarea la I.C.M. a ce- 
or deteriorate, ne îndeplinim 

și chiar depășim angajamentele 
privind predarea de fier vechi. 
La chemarea noastră au răs
puns toate organizațiile din o- 
raș. Pînă în prezent am dezgro
pat și demontat 8 000 metri li
niari Dintre aceștia, circa 1 000

metri pot fi folosiți din nou. 
Am primit, de asemenea, aju
torul celor 40 de studenți de la 
I.P.G.G. în toata perioada lor 
de practică în schelă.

— Am aplicat și o metodă o- 
riginală pentru sporirea pro
ductivității muncii — comple
tează Spiridon Mitrea. în loc să 
săpăm pe toată lungimea con
ductei, săpăm doar din loc 
în loc, un fel de copci cum 
le-am zis noi, unde conductele 
sînt secționate cu aparatele de 
sudură și apoi sînt trase afară 
cu tractorul.

— Tradusă în lei care este 
eficiența acțiunii ?

— Să facem un calcul sim
plu. Pentru cei 8 000 metri 
care i-am făcut pînă acum, 
dacă ar fi fost să se sape și să 
se demonteze cu oameni plătiți 
erau necesari peste 60 000 lei. 
Apoi din fierul vechi predat se 
încasează aproape 
La acești bani se 
valoarea celor 1 000 
duete bune pentru 
țâre.

150 000 lei. 
adaugă și 

metri con- 
întrebuin-

O. MILEA

De la fiecare mașină,
randament maxim

pentru recolte bogate
in agri- 
mod deo-

Ca om care lucrez
cultură am reținut in___  __
sebit din Raportul tovarășului 
Nicolae " 
care ne . _
dezvoltarea acestui sector im
portant al economiei naționale : 
producții sporite cu cheltuieli 
minime, creșterea productivită
ții muncii prin extinderea și 
diversificarea mecanizării, prir» 
folosirea cu maximum de ran
dament a parcului existent ca 
urmare a necesității ca procen
tul populației ocupate în agri
cultură să scadă în următorii 
ani.

Cum le putem face ? Pe de o 
parte, prin efectuarea unor lu
crări agrotehnice de cea mai 
bună calitate în perioadele op
time, pe de alta prin întreține
rea și repararea tractoarelor în 
așa fel incit să funcționeze cit 
mai bine și mai mult, fără să 
necesite piese de schimb, car
buranți și lubrifianți peste 
normele planificate. La noi în 
stațiune există o întrecere pen
tru obținerea titlului de cea 
mai bună secție. Printre alte 
criterii stabilite, reducerea

Ceaușescu sarcinile 
revin nouă pentru

cheltuielilor la mia de lei 
nituri ocupă locul central. Pînă 
acum am mers bine, deși sîn- 
tem o secție formată din tineri. 
Din cei 15 membri ai «ecției 
11 sintem tineri, uteciști și co
muniști. Planul semestrial de 
venituri ni l-am îndeplinit încă 
de la 25 mai a. c. că toată 
luna iunie am lucrat în depă
șire. Față de 154 000 let cit a- 
veam planificat să cheltuim am 
consumat doar 138 000 lei. Ni 
se pare totuși puțin. Mai avem 
destule „robinete" de închis 
pentru a înlătura risipa în to
talitate.

Nu vom lăsa nici un ceas 
de lucru să treacă fără să 
realizăm cît mai mult din ceea 
ce ne-am propus. Este răspun
sul nostru, al tinerilor, la în
crederea și aprecierea pe care 
partidul le dă tineretului pa
triei, reafirmate de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu și de 
la tribuna Conferinței Națio
nale.

ALEXANDRU FLOREA 
șeful secției de mecanizare 

Lelea Veche, S.M.A. Hemeiuși, 
județul Bacău

ve-

conf. univ. EUGEN CHIȘ
prorectorul Universității Brașov

Da, meseria de a munci
trebuie învățată și în liceu!

Exiști în raportul prezentatele 
tovarășul Nicolae Ceaușescu un 
capitol carp se referă, printre 
altele, și la înfăptuirea progra
mului partidului de asigurare a 
forței de muncă calificate și a 
îmbunătățirii pregătirii profesio
nale a tuturor oamenilor muncii. 
Corelată 
această 
pentru 
noastre,
fiecăruia dintre noi, își dezvăluie 
întreaga semnificație abia a- 
tunci cînd accentul este pus in

a tinerilor, pe integrarea 
matură în

cu îndatoririle școlii 
necesitate stringentă 
dezvoltarea societății 

dat și a personalității

mai 
pro- 
șan- 
dau

mod deosebit pe afirmarea so
cială 
lor responsabilă și 
existența țării. Sînt elev de liceu
și măsurile care au fost și vor fi 
luate în vederea legării tot 
st tinse a școlii de munca 
ductivă din uzine, de pe 
tiere, din întreprinderi, îmi
certitudinea că-mi voi găsi cu 
mult mai multă ușurință și cu 
mult mai multă răspundere lo
cul în viață. Faptul că se pre
vede o concepere a învățămîn- 
tului astfel incit noi, tinerii

I

LN ACESTE ZILEi
i PE ȘANTIERELEi

uni mf
• E-,—- __ .___Brăila au raportat Conferin

ței Naționale a P.C.R. în
deplinirea anagajamentului 
luat de a realiza cele 10 000 
ore de muncă voluntar-pa- 
triotică. Ei muncesc în con
tinuare cu elan pe șantie
rele orașului.

• 204 elevi de la Liceul 
„Gheorghe Murgoci" din 
Brăila, timp de două săp- 
tămîni, au fost prezenți la 
lucrările agricole din cadrul 
I.A.S. Giulești realizînd lu
crări în valoare de 20 338 
lei.

• Elevii Liceului „Nicu 
Gane“ din Fălticeni, Iucrînd 
pe ogoarele I.A.S. Fălticeni, 
Ferma Dumbrăvița, au scos 
de sub buruieni 4 ha car
tofi ; de asemenea, tinerii 
pot fi întîlniți la munca de

Tinerii municipiului înfrumusețare a complexu
lui turistic din Dumbrava 
minunată, unul dîn punctele 
de atracție ale orașului cit 
și la Filatura de in și cî- 
nepă, întreprindere care 
patronează școala. Aici, 122 
de elevi au lucrat 8 zile la 
cusut saci, au recondiționat 
cele necesare producției la 
secția pieptănat, au realizat 
350 șuruburi, 112 tije de pre
siune etc. contribuind astfel 
la îndeplinirea planului de 
producție al întreprinderii 
înainte de termen. In afara 
acestor realizări, zilnic 60-80 
uteciști participă la con
struirea atelierului școală 
ce se ridică în curtea liceu- 
lui. Pînă in prezent ei au 
efectuat ore de muncă de
pășind valoarea de 15 000 
lei.

Cei 609 elevi constituiți•
în brigăzi de muncă patrio
tică din școlile orașului Pu
cioasa contribuie la refa
cerea bazei sportive, amena
jarea unei grădini de vară 
pentru spectacole în aer li
ber la cinematograful „Da
cia", transformarea liceului 
vechi în internat și la între
ținerea spațiilor verzi din 
oraș. Alți 30 de elevi ai li
ceului teoretic au participat 
la recoltarea finului în ca
drul I.A.S., la răritul sfe
clei etc. De asemena, și în 
satul Glodeni, tinerii spri
jină lucrările de construc
ție a unui nou cămin cul
tural.

• Peste 1 300 de studenți 
de la Institutul Agronomic 
din Timișoara sînt antrenați 
activ, tinip de 60 de zile în 
procesul de producție de pe 
ogoarele și stațiunile experi-

mentale din județ, 200 de 
studenți din anul IV de la 
Institutul Politehnic lucrea
ză în atelierul școală pentru 
dotarea cu mașini și insta
lații care să permită intra
rea în funcție la 1 octombrie 
a atelierului ; studenții de 
la Facultatea de medicină 
participă activ la construirea 
noului spital clinic al ora
șului.

• In județul Bistrița- 
Năsăud, pe lîngă un număr 
mare de elevi care efectuea
ză muncă patriotică în uzi
ne și sate, tinerii au mai 
contribuit la repararea unui 
drum și în prezent lucrează 
la construcția podului în 
centrul localității Nepos. (De 
la corespondenții noștri vo
luntari : Virgil Dumitriu, 
Gaftea Viorel, Ion Șerbă- 
noiu, Thomas Breier, Roșu 
Augustin și Marica George).

Predescu Paul, secretarul Comitetului comunal de partid Băbeni 
Vîlcea : „Perspectivele deschise activității noastre prin măsurile 
preconizate de Conferința Națională pun Comitetul nostru comunal 
în fața sarcinii de a răspunde direct de activitatea profesională, de 
educația politico-cetățenească a tinerilor din industria in plină dez
voltare a Băbenilor. Aceasta înseamnă, cifric, un efectiv de 1 500 
de uteciști și, In esență, o nelimitată forță de muncă și creație, de 
dăruire și entuziasm. Am lucrat pînă nu de mult ca. .activist U.T.C. 
și știu ce disponibilități are tineretul nostru".

GÎNDURI Șl IMAGINI DIN SALA CONFERINȚEI

Constantin Voineag, prim-secretar al Comitetului județean Argeș 
al U. T.C. : „Avem o bună experiență privind rolul brigăzilor de 
muncă și educație socialistă ale tineretului, pe care ne gîndim să o 
dezvoltăm, atît în Pitești cit și la Curtea de Argeș și Cîmpulung 
Muscel. Sute și sute de tineri încadrați în asemenea brigăzi și-au 
realizat în mod exemplar sarcinile de producție, sînt modei de dis
ciplină și comportare In societate. în atmosfera generată de Con
ferința Națională, sarcina de a extinde la toți tinerii acest exemplu 
devine un obiectiv de prim ordin".

Gheorghe Sas, prim-secretar al Comitetului județean Maramureș 
al U.T.C. : „La noi, uteciștii, tinerii mineri de la Herja, Nistru și 
alte exploatări au răspuns cu bune rezultate inițiativei pornite din 
Valea Jiului, de Eroul Muncii Socialiste Petre Constantin și ortacii 
săi. însuflețiți de marile obiective cuprinse în Raportul prezentat 
Conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne angajăm responsabil 
și unanim să facem totul pentru Îndeplinirea lor. în sectorul minier, 
în ramura forestieră, pe șantierele de construcții, in sectorul chimi- 
co-metalurgic și la sate, in toate colectivele de muncă unde lucrează 
tinerii județului".
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI
Cuvîntarea tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la încheierea lucrărilor

AGENDA DEZBATERILOR 
DIN ZIUA A TREIA

(Urmare din pag. I) 

tate rămîne în vigoare, așa 
cum rămîne în vigoare și che
marea adresată în cadrul Con
ferinței Naționale de organiza
ția de partid din Brașov, cu- 
prinzînd o serie de obiective 
mai precise. Noi nu vom face 
decît să acordăm întregul spri
jin realizării acestor angaja
mente, iar la sfîrșitul cincina
lului, mai precis, la 23 August 
1975, vom arăta public cine 
este cîștigătorul întrecerii. (Vii 
aplauze). Desigur, principalul 
cîștigător va fi clasa muncitoa
re, poporul nostru, care va 
obține o dezvoltare economico- 
socială și mai accelerată. 
(Aplauze puternice).

Nu doresc acum să mă de
clar de partea niciunui județ; 
în calitatea mea, trebuie să 
fiu cu totul imparțial, deși am 
fost la Conferința municipiu
lui București cînd s-a adoptat 
hotărîrea. Consider că avem 
obligația să facem totul ca 
toate organizațiile de partid 
să se bucure de sprijin egal 
în îndeplinirea angajamente
lor pe care și le-au luat. 
(Aplauze puternice).

Desigur, pînă la urmă, nu 
este prea greu să se ia anga
jamente — chiar angajamente 
studiate și documentate—pen
tru că, realmente, se poate 
spune că angajamentele luate 
au fost bine studiate, bine do
cumentate, au pornit de la 
constatarea existenței posibi
lităților de depășire a planu
lui. Pînă la realizarea angaja
mentelor este însă un drum 
destul de lung, sînt trei ani și 
jumătate. Pentru a le înfăptui 
se impun serioase măsuri or
ganizatorice, tehnico-economi- 
ce din partea tuturor factori
lor chemați să contribuie la 
dezvoltarea societății noastre.

Așa cum am menționat și 
în Raportul prezentat Confe
rinței Naționale, nu se pune 
problema de a face eforturi 
fizice sau eforturi financiare 
suplimentare. Nu ne propunem 
să realizăm sarcinile supli
mentare alocînd noi fonduri 
din venitul național pentru 
investiții. Nu pe această cale 
vom obține dezvoltarea mai 
accelerată. Ne propunem să 
obținem o creștere mai puter
nică a eficienței economice, o 
folosire mai bună a mijloace
lor de producție de care dis
punem. Am investit mult în 
ultimii 10 ani; investim în 
cincinalul acesta peste. 500 mi
liarde lei. Ajungem deci la un 
volum uriaș de fonduri fixe. 
Ceea ce se impune acum și 
ceea ce a indicat Congresul 
al X-lea, de altfel, este să ob
ținem cu investițiile realizate

Moi membri și membri supleanți ai Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, aleși de Conferința Națională
Potrivit hotărîrii Conferinței 

Naționale a Partidului Comu
nist Român de a se mări numă
rul membrilor Comitetului Cen
tral al P.C.R. de la 165 la 185 
si a membrilor supleanți de la 
115 la 135, au fost aleși membri 
ai Comitetului Central din rîn- 
dul membrilor supleanți :

1. Emilian Dobrescu — minis
tru secretar de stat, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.

2. Traian Dudaș — prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
de partid Mehedinți.

3. Florea Dumitrescu — mi
nistrul finanțelor.

4. Mircea Malița — ministrul 
educației și învățămîntului.

5. Constantin Mitea — consi
lier la C.C. al P.C.R., redactor- 
șef al revistei „Contemporanul”.

6. Gheorghe Oprea — consi
lier Ia C.C. al P.C.R.

7. Iștvan Peterfi — profesor 
universitar, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președinte 
al Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară 
din Republica Socialistă Româ
nia.

8. Gheorghe Petrescu — vice
președinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

9. Ion Potoceanu — director 
general al Combinatului side
rurgic Galați.

10. Vasile Pungan — ambasa
dor al Republicii Socialiste Ro
mânia în Marea Britanie.

11. Gheorghe Trică — director 
general al Centralei industriale 
de autocamioane și tractoare 
Brașov.

Pentru completarea numărului 
membrilor și membrilor suple

pînă acum, cu fondurile fixe, 
existente, o producție mai 
mare, să valorificăm deci 
mai bine cheltuielile făcute. 
Am putea spune nu numai că 
societatea noastră nu este 
chemată să facă eforturi ma
teriale suplimentare, dar, dim
potrivă, vom lua asemenea 
măsuri încît să obținem o spo
rire considerabilă a veniturilor 
societății, deci a mijloacelor 
necesare creșterii bunăstării 
întregului popor, dezvoltării 
în continuare a orînduirii 
noastre socialiste. (Aplauze 
puternice).

Subliniez acest lucru, tova
răși, pentru că am citit citeva 
comentarii ale presei străine 
din aceste zile, care lasă im
presia că autorii lor au înțe
les că ne propunem să facem 
eforturi în direcția sporirii 
investițiilor, că vom aloca o 
parte mai însemnată din ve
nitul național în acest scop. 
Trebuie să-mi fac. poate, o 
autocritică : poate nu am fost 
destul de clar în Raportul 
meu pentru a nu lăsa loc la 
nici un fel de confuzii. De 
aceea vreau să se înțeleagă 
bine, de către toți miniștrii, 
de către toți conducătorii de 
întreprinderi, de către toate 
organele și organizațiile de 
partid, că ceea ce ne propu
nem acum este ca din ceea 
ce am cheltuit să obținem re
zultate mai bune ; avem toate 
condițiile și sînt convins că 
vom realiza aceasta, tovarăși ! 
(Aplauze puternice).

In al doilea rind, dezbate
rile au demonstrat forța, de 
granit, unitatea indisolubilă a 
partidului nostru comunist, 
care își îndeplinește cu cinste 
rolul său de forță politică 
conducătoare a poporului ro
mân pe calea socialismului și 
comunismului. Nu aș vrea să 
spun mai mult decît că. fie
care, la locul său de muncă, 
avem datoria, obligația, să 
nu uităm nici un moment că 
sîntem membri ai unui partid 
revoluționar, că sîntem și tre
buie să rămînem revoluțio
nari. Să facem totul pentru 
ca partidul nostru sâ-și în
deplinească cu cinste misiu
nea sa istorică de conducător 
al transformărilor revoluțio
nare în România ! (Aplauze 
puternice, urale. Se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R.").

In al treilea rind, în cadrul 
dezbaterilor s-a căutat să se 
găsească cele mai bune căi 
pentru perfecționarea în con
tinuare a conducerii planifi
cate a întregii activități eco- 
nomico-sociale a societății 
noastre socialiste. Avem fer
ma convingere că măsurile 
stabilite de conferință vor e-

anți ai Comitetului Central al 
Partidului Comuhist Român cu 
activiști de partid și de stat 
care lucrează nemijlocit în pro
ducție și cu un număr mai mare 
de femei, au fost aleși membri 
ai C.C. al P.C.R. :

1. Elena Ceaușescu — director 
general al I.C.E.C.H.I.M., mem
bră a Comitetului municipal de 
partid București.

2. Eleonora Cojocaru — secre
tara comitetului de partid al 
Fabricii de confecții și tricota
je București.

3. Constanța Crăciun — mem
bră de partid cu stagiu din ile
galitate.

4. Maria Ionescu — inginer 
chimist, Centrala de fibre Săvi- 
nești, Erou al Muncii Socialiste, 
membră a Comitetului muni
cipal de partid Piatra Neamț.

5. Filofteia Manta — secretara 
comitetului de partid al Fabri
cii de stofe „Argeșana”.

6. Ferdinand Nagy — prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid Covasna ;

7. Constantin Petre — miner, 
șef de brigadă la Exploatarea 
minieră Lupe-ni, Erou al Muncii 
Socialiste, membru al Comitetu
lui județean de partid, membru 
al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

8. Ilona Peter — maistru la 
întreprinderea „Clujana“, depu
tată în M.A.N., membră a Co
mitetului județean de partid 
Cluj.

9. Alexandru Roșu — director 
general al Uzinei „23 August”- 
București, membru al Comitetu
lui de partid al uzinei.

Ca membri supleanți ai Co
mitetului Central al Partidului 

xercita o puternică influență 
in direcția perfecționării con
ducerii întregii noastre acti
vități. Măsurile adoptate de 
Conferința Națională din 1967. 
de Congresul al X-lea, și con
turate și definitivate — dacă 
pot spune așa — de actuala 
Conferință Națională, vor tre
bui să acționeze din plin, să 
ducă la lărgirea participării 
clasei muncitoare, a țărănimii, 
intelectualității, a întregului 
popor la conducerea activită
ții eoonomico-sodale. să facă 
conducerea ma: operativă, 
mai efic.er.tă. să întărească 
disciplina și ordinea și, tot
odată. să asigure autonomia 
si drepturi largi unităților e- 
cor.omtce ș: teritoriăl-admi- 
nistrative. Să îmbinăm in
tr-un smgur tot uriașa forță 
a societății noastre condusă 
pe baza unui plan unic, pen
tru a asigura mersul tot mai 
ferm al României spre pro
gres ș: civilizație 1 (Aplauze 
puternice, prelungite).

O atenție deosebită s-a a- 
cordat problemelor dezvoltă
ri; democrației socialiste. S-au 
elaborat măsuri in această di
recție. Sperăm că traducerea 
lor in viață va exercita, de ase
menea, o puternică influență în 
toate domeniile de activitate. 
Doresc să asigur Conferința 
Națională, partidul, poporul, 
că vom veghea permanent la 
dezvoltarea și lărgirea demo
crației socialiste în patria 
noastră — una din condițiile 
de bază ale înfăptuirii socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate. (Aplauze puterni
ce).

In cadrul dezbaterilor, un 
loc important a ocupat politi
ca externă a partidului și sta
tului nostru. Aprobarea una
nimă de către Conferința 
Națională a acestei politici, 
a direcțiilor viitoare care 
izvorăsc din hotărîrile Con
gresului al X-!ea vor exer
cita. de asemenea, o pu
ternică influență asupra ac
tivității partidului și statu
lui nostru. Aceasta va trebui 
să ducă la sporirea contribu
ției tării noastre la viața in
ternațională în toate domeniile 
de activitate. Să facem totul 
ca partidul și țara noastră să 
fie factori tot mai activi în 
politica de destindere, de pace, 
de cooperare internațională 1 
(Aplauze puternice).

După cum știți. Conferința 
Națională a luat o hotărire 
foarte importantă, și anume 
aceea de lărgire a Comitetului 
nostru Central cu un număr de 
activiști de partid și de stat 
care lucrează în principalele 
domenii de activitate. Am por
nit tocmai de la necesitatea

Comunist Român au fost aleși i
1. Agurița Alexandrescu — 

secretară a Comitetului muni
cipal de partid Bacău ;

2. Eugenia Andrei — repre
zentanta Consiliului Național al 
Femeilor la Federația Democra
tă Internațională a Femeilor ;

3. Filița Barbu — tehnician la 
Fabrica de confecții Brăila, 
secretara Comitetului de partid 
din întreprindere ;

4. Ion Bătrîna — director al 
Institutului de cercetări compo
nente electronice profesionale 
I.P.R.S. Băneasa ;

5. Ion Bolnavu — secretar 
al Comitetului de partid de la 
Hidrocentrala de pe Lotru ;

6. Ecaterina Brumăricâ — 
profesoară, președinta Comite
tului județean Teleorman al fe
meilor, membră a Biroului Co
mitetului județean de partid :

7. Iuliana Bucur — director 
al Fabricii integrate de lină 
Constanța, membră a comitetu
lui de partid din întreprindere ;

8. Teodor Burghele — minis
trul sănătății, membru al Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia ;

9. Georgeta Cristoloveanu — 
director tehnic la Combinatul 
de mătase București ;

10. Alexandru Czege — pre
ședintele C.A.P. Salonta, mem
bru al Comitetului județean de 
partid Bihor.

11. Maria Diaconu — țesătoare, 
președinta comitetului sindica
tului de la întreprinderea tex
tilă „Dacia" din București.

12. Dumitru Diaconescu — 
maistru strungar la Uzina de 
tractoare Brașov, membru al 

de a atrage și la conducerea 
partidului nostru mai mulți 
oameni care lucrează nemij
locit în domeniul producției 
materiale și spirituale, de a 
lega și mai strins Comitetul 
nostru Central de problemele 
vitale existente in toate uni
tățile de producție. Sînt con
vins că aceasta va ca o forță 
și mai mare activității Comi
tetului nostru Central, unită
ții de fier a partidului nostru. 
(Vii aplauze).

Iată tovarăși, de ce putem 
spune că, prin hotărîrile pe 
care le-a adoptat. Conferința 
Națională a devenit un for 
deosebit de important al parti
dului nostru că, prin rezulta
tele ei, marchează un eveni
ment de însemnătate istorică, 
arătind, totodată, cit de just a 
procedat partidul nostru cînd 
a hotărit ca între congrese să 
avem conferințe naționale. De 
fapt, s-ar putea spune că prin 
amploarea problemelor la or
dinea zilei, Conferința noastră 
Națională depășește multe 
congrese din trecutul partidu
lui nostru. Iată de ce confe
rința are o însemnătate istori
că pentru partidul nostru. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Avem un program de lucru 
marxist-leninist care se bucură 
de aprobarea unanimă a 
partidului și poporului. Ceea 
ce se cere acum din partea 
noastră, a tuturor, este să tre
cem la activitatea organizato
rică practică pentru înfăptu
irea lui. Este de datoria noas
tră, a tuturor, a dumneavoas
tră, delegații, ca, întorși in or
ganizațiile de partid respecti
ve, să vă aduceți contribuția 
activă, împreună cu organele 
și organizațiile de partid, cu 
conducerile întreprinderilor și 
ministerelor, ale tuturor uni
tăților oe stat, la stabilirea 
măsurilor practice de înfăptu
ire in viață a hotărîrilor Con
ferinței. Vreau și aici, tovarăși, 
să fie foarte precis. Nimeni nu 
trebuie să-și închipuie că am 
adoptat hotăriri pentru a le 
așeza în sertar. Ele constituie 
programul de lucru al tuturor ; 
fiecare, la locul său. în confor
mitate cu răspunderea pe care 
o are în partid și în stat, este 
chema* să acționeze pentru în
deplinirea lor — și va fi ju
decat după felul cum mun
cește pentru realizarea lor. 
(Aplauze puternice).

Doresc, în încheiere, să ex
prim încrederea Comitetului 
nostru Central că întregul 
partid, întregul nostru popor 
vor face totul pentru a înfăp
tui neabătut hotărîrile Confe
rinței Naționale, care cores
pund pe deplin năzuințelor

comitetului de partid pe uzină.
13. Iuliana Duda — profesoară 

la liceul industrial din Reșița, 
membră supleantă a Biroului 
Comitetului județean de partid 
Caraș Severin, membră a Con
siliului Național al Frontului 
Unității socialiste și. a Consiliu
lui oamenilor muncii de națio
nalitate germană.

14. Magdalena Filipaș — pre
ședinta Comitetului Uniunii 
sindicatelor din industria ușoară.

15. Dumitru Fuiorea — direc
tor al Șantierului Naval Con
stanța, membru supleant al Bi
roului Comitetului județean de 
partid.

16. Teohari Georgescu — mem
bru de partid cu stagiu din ile
galitate. director la întreprinde
rea poligrafică „13 Decembrie*’ 
București.

17. Maria Gîlmeanu — secre
tară a comitetului orășenesc de 
partid Pucioasa, membră a Bi
roului Comitetului județean 
de partid Dîmbovița.

18. Otilia Indrea — director 
Ia Uzina textilă „Ardeleana” 
Satu Mare, membră a Comite
tului municipal de partid Satu 
Mare ;

19. Tiberiu Mureșan — rector 
al Institutului agronomic „N. 
Bălcescu“-București, directo
rul Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea :

20. Victor Naghi — director al 
Uzinei mecanice Cîmpulung- 
Muscel, Erou al Muncii Socia
liste, membru al Comitetului 
județean de partid Argeș.

21. Alexandru Necula — di

vitale ale poporului. Aceste 
hotăriri deschid o cale minu
nată pentru progresul mai ra
pid al României spre un nivel 
de viață ridicat, spre făurirea 
unei societăți cu o industrie șt 
o agricultură dezvoltate, cu o 
știință și cultură corespunză
toare cuceririlor celor mai mo
deme ale cunoașterii umane 
contemporane. Vom face totul 
ca poporul nostru, stăpin pe 
destinele sale, să ducă o viață 
îmbelșugată, liberă și fericită. 
(Aplauze puternice).

Permanent să muncim cu 
încredere în forțele noastre, 
ale partidului nostru, ale po
porului nostru. Să fim soldați 
demni, credincioși ai partidu
lui, ai poporului, să servim cu 
devotament patria socialistă ! 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Muncind pentru a servi in
teresele națiunii noastre, să 
dezvoltăm totodată colabora
rea cu toate țările socialiste, 
cu toate popoarele lumii, să 
facem totul pentru triumful 
păcii și cooperării internațio
nale ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Trăiască și să se dezvolte 
continuu, tot mai înfloritoare. 
Republica Socialistă Româ
nia ! (Aplauze puternice ; 
urale).

Trăiască și să-și îndepli
nească tot mai ■ bine rolul de 
forță politică conducătoare a 
societății — Partidul Comunist 
Român'. (Aplauze pre
lungite ; urale : «se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.".

Să se dezvolte necontenit 
colaborarea între țările socia
liste, unitatea lor. colaborarea 
între partidele comuniste și 
muncitorești, intre toate forțe
le antiimperialiste ! (Aplauze 
puternice urale).

Trăiască unitatea în lupta 
pentru socialism în întreaga 
lume ! (Aplauze prelungite, 
urale).

Să se dezvolte colaborarea 
cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socia
lă ! (VH aplauze).

Trăiască pacea și colabora
rea internațională 1 (Aplauze 
puternice, urale)

încheind lucrările Conferin
ței noastre Naționale, vă do
resc multă sănătate, mult suc
ces dumneavoastră, tuturor 
comuniștilor, tuturor oameni
lor muncii ! întregului nostru 
popor, viață veșnică 1 (Aplau
ze puternice, prelungite ; urale 
și ovații : se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R." ; cei pre- 
zenți in sală aclamă îndelung 
pentru partid, pentru Comite
tul său Central, pentru secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

rector general al Centralei in
dustriale de mașini și materiale 
electronice.

22. Nicolae Nicolae — minis
tru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior ;

23. Iulia Pașca — director la 
întreprinderea „1 Iunie” Timi
șoara. membră a comitetului de 
partid din întreprindere, depu
tată in M.A.N.

24. Gherghina Pică — director 
la Fabrica de zahăr Corabia, 
membră supleantă a Biroului 
Comitetului județean de partid 
Olt:

25. Nicodim Roșea — director 
general al Uzinelor Cugir, 
membru al Biroului județean de 
partid Alba ;

26. Mircea Simovici — direc
tor la Fabrica de rulmenți Bîr- 
lad. membru al Biroului Comi
tetului județean de partid 
Vaslui:

27. Fătu Socariceanu — preșe
dintele C.A.P. Ianca. Erou al 
Muncii Socialiste, membru al 
Comitetului județean de partid 
Brăila ;

28. Letiția Stănilă — director 
la Întreprinderea „Tîrnava” 
Mediaș, membră a biroului co
mitetului municipal de partid ;

29. Traian Ion Ștefănescu 
— președintele Consiliului 
U.A.S.R., secretar al C.C. al 
U.T.C.

30. Iosif Szasz — șef de secție 
la C.C. al P.C.R. ;

31. Constantin Zamfir — se
cretar al comitetului de partid 
al Uzinei de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie”, membru al Biroului 
Comitetului municipal de partid 
București.

Lucrările Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân — eveniment politic de o 
deosebită importanță, urmărit 
cu mare interes, trăit cu însu
flețire și cu sentimentul unei 
depline responsabilități de în
treaga țară, de întregul popor 
— au prilejuit. In continuare, o 
larga și profundă dezbatere a 
problemelor cuprinse In Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, document de 
o excepțională valoare, care a- 
nal;zează Intr-o viziune științi
fică și creatoare toate domeni
ile vieți: politice, economice și 
sociale, ștabilește sarcinile ime
diate și de perspectivă, prefigu
rează noile direcții ale evolu
ției României pe calea edifică
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Vineri, la reluarea lucrărilor, 
delegații și Invitații, participant 
la înaltul for al comuniștilor, 
au primit cu aceeași căldură, 
la intrarea in sala, pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pe ceilalați 
conducători ai partidului.

în cadrul ședințelor de dimi
neață, prezidate de tovarășii 
Constantin Sandu, prim-secre
tar al Comitetului" județean 
Olt al P.CJL și Constanța Cră
ciun, membru de partid cu sta
giu din ilegalitate, au lua: cu
rtatul tovarășii Maxim Berghia- 
nu. membru al Comitetului E- 
xecutiv ai C.C. al P.CJL, pre- 
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ședințele Comitetului de Stat 
al Planificării, Marianne Kro- 
nenberger, studentă la Facul
tatea de Fizică din Timișoara, 
Gheorghe Paloș, prim-secretar 
al Comitetului județean GcJ îl 
P.C.R., Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, 
Ion Ionițâ, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.’CJL, ministrul forțelor 
armate, Aurelia Popinceanu. 
profesoară la Liceul „Iacob 
Mureșanu“ din Blaj, Constantin 
Bâbălău, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Dolj al P.C.R., 
Dumitru Neagu, președintele 
cooperativei agricole de produc
ție din comuna Valea Măcrișu- 
lui, județul Ilfov, Chivu Stoica, 
președintele Comisiei Centrale 
de Revizie a P.C.R., Istvan Pe
terfi. președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară, Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, Cor
nel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Potoceanu. 
directorul general al. Centralei 
siderurgice Galați, Nicolae Zei- 
cu, directorul Direcției de navi
gație „Navrom” — Constanța, 
Ion Bolnavu, secretarul Comi
tetului de partid al grupului de 
șantiere I.C.H. — Lotru. Richard 
Winter, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Sibiu al P.C.R., 
Ion Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Traian Ștefă
nescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Consiliului U.A.S.R., 
Constantin Sandu, prim-secretar 
al Comitetului județean Olt al 
P.C.R., Iosif Uglar, membru su
pleant al Comitetului JSxecutiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Satu 
Mare al P.C.R., Natalia Ștefă
nescu, primarul comunei Stău- 
ceni, județul Botoșani, Alexan
dru Sencovici, președintele Co
misiei permanente pentru in
dustrie, construcții și transpor
turi a M.A.N., Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat.

In ședința de după-amiază, 
prezidată de tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., au mai luat cuvîntul, în 
cadrul dezbaterilor generale, to
varășii Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 

Consiliului de Miniștri, loan 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, Gheorghe Năstase. 
prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., și 
Traian Dudaș, prim-secretar al 
Comitetului județean Mehedinți 
al P.C.R.

A luat, apoi, cuvîntul tovară
șul Nicolae Guină, președintele 
Comisiei pentru examinarea 
apelurilor, care a prezentat Ra
portul Comisiei.

Conferința a aprobat, în una
nimitate, Raportul Comisiei.

în continuare, președintele 
ședinței a anunțat că pentru a 
participa la discuții, în ședin
țele plenare ale Conferinței, 
s-au înscris 292 tovarăși, din 
care au luat cuvîntul 49. De a- 
semenea. în secțiunile Conferin
ței au luat cuvîntul 315 tovarăși, 
din 595 înscriși. La propunerea 
Prezidiului Conferinței s-a a- 
probat sistarea discuțiilor, ur- 
mînd ca tovarășii care mai au 
de expus probleme importante 
să le prezinte în scris la Secre
tariat, pentru a fi incluse în 
stenograma Conferinței.

Potrivit hotărîrii Conferinței 
Naționale de a se mări numărul 
membrilor Comitetului Central 
de la 165 la 185 și a mem
brilor supleanți de la 115 
la 135 se propune, mai Intli, 
alegerea. prin vot deschis, în 
conformitate cu normele de 
partid, a unor membri ai Comi

tetului Central din rîndul mem
brilor supleanți.

In numele Comisiei aleasă de 
Conferința Națională, tovarășul 
Gheorghe Stoica, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezintă lista tovarășilor 
propuși să fie aleși. Delegații la 
conferință aprobă în unanimi
tate.

în legătură cu candidaturile 
care urmează să fie prezentate 
pentru completarea numărului 
membrilor și membrilor suple
anți ai Comitetului Central cu 
activiști de partid și de stat 
care lucrează nemijlocit în pro
ducție și cu un număr mai mare 
de femei, acționîndu-se în spi
ritul democrației de partid, au 
fost consultate în prealabil și 
organizațiile de partid din care 
fac parte candidații, comuniștii 
și tovarășii lor de muncă, dînd 
o_ apreciere pozitivă activi
tății lor politice și profesio
nale.

Se prezintă lista tovarășilor 
propuși. Delegații procedează la 
alegerea lor prin vot secret.

După numărarea voturilor, se 
reiau lucrările.

Ședința de închidere a Confe
rinței a fost prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român.

-în numele Comisiei aleasă de 
Conferință, tovarășul Aldea Mi
litarii, membru al C.C. al P.C.R., 
sef de secție la C.C. al P.C.R.. 
anunță rezultatul, votului, dînd 
citire numelor celor aleși.

Tovarășul Corne) Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a dat apoi citire 
„Rezoluției Cnnferințri Naționa
le a Partidului Comunist Ro
mân de aprobare a Raportului 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
P.C.R.. și activității desfășurate 
de Comitetul Central pentru în
făptuirea hotărîrilor Conferinței 
Naționale din 1967 și ale Con
gresului al X-lea al partidului”.

In unanimitate, Conferința a 
aprobat cu vii șl îndelungi 
aplauze Rezoluția. Delegații și 
invitații au dat expresie înaltei 
lor prețuiri față de activitatea 
laborioasă desfășurată de par
tid, în frunte cu secretarul său 
general, și-au manifestat cu în
suflețire deplina lor adeziune 
la politica internă și externă a 
partidului, hotărîrea de a mi
lita neabătut pentru înfăptui
rea ei.

Conferința a adoptat în conti

nuare, în unanimitate, următoa
rele documente dezbătute și 
elaborate în cadrul secțiunilor 
Conferinței :

— Rezoluția Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
Român cu privire la realizarea 
înainte de termen a planului 
cincinal 1971—1975, creșterea 
continuă a eficienței activității 
economice, dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice, 
internaționale.

— Rezoluția Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist; 
Român cu privire la perfecțio
narea organizării și conducerii 
vieții sociale și la dezvoltarea 
democrației socialiste.

— Rezoluția Conferinței Na-. 
ționale a Partidului Comunist 
Român cu privire la principale-; 
le orientări ale dezvoltării eco-; 
nomico-sociale a României în l 
următoarele două decenii.

— Hotărîrea Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist' 
Român cu privire la pregătirea' 
forței de muncă și creșterea ni- • 
velului de trai material și spi-' 
ritual al populației.

— Directivele Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român cu privire la siste
matizarea teritoriului, a orașe
lor și satelor, la dezvoltarea lor 
economico-socială.

— Rezoluția Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
Român cu privire la perfecțio- . 
narea activității politico-organi- 

zatorîce și ideologice a parti
dului.

— Proiectul de norme ale vie
ții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și, echității socialiste, care 
urmează a fi supus dezbaterii 
publice și Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

— Rezoluția Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
Român cu privire Ia înflorirea 
națiunii socialiste și la proble
ma națională în Republica So
cialistă România.

■ Rezoluția privind politica 
și activitatea internațională ale 
Partidului Comunist Român si 
Republicii Socialiste România. ’

— Propunerile privind modi
ficarea unor prevederi ale Sta
tutului Partidului Comunist 
Român.

în încheierea lucrărilor Confe
rinței^ Naționale, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cuvîntarea secretarului general 
este primită cu puternice aplau
ze și urale. Ea găseste un viu 
ecou în inimile și conștiințele 
oarticipanților la marele forum 
al comuniștilor, ale întregului 
nostru popor, care, prin inter
mediul transmisiei în direct la 
posturile de radio și televiziu
ne, s-a aflat. în fapt, sub cupo
la Sălii Palatului. Asistăm la 
momente de vibrant entuziasm. 
Este o manifestare emoționan
tă. grăitoare, a unității și coe
ziunii trainice a poporului în 
jurul partidului și a secretaru
lui său genera], a încrederii și 
dragostei profunde față de Par
tidul Comunist Român, forța 
conducătoare a națiunii noastre 
socialiste, călăuză sigură a des
tinelor patriei.

Toți cei prezenți intonează 
„Internaționala”.

Sub vasta cupolă răsună ova
ții însuflețite pentru partid și 
patria socialistă. Mii de glasuri 
scandează „Ceausescu—P.C.R “ 
..Ceaușescu-P.C.R.” ! Exprimînd 
voința partidului, adeziunea în
tregului popor, delegații și in
vitații își manifestă — într-o at
mosferă înflăcărată — aproba
rea deplină la hotărîrile istori
ce ale Conferin^i Naționale, la 
politica internă și externă, mar- 
xist-Ieninisto a partidului, 
liotarirea fermă de a con
tribui, cu abnegație și to
tală dăruire, la edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, la progresul și feri
cirea României de azi și de mii- 
ne, de a sluji neabătut cauza 
socialismului și păcii in lume.

(Agerpres)



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 4 SlMBĂTĂ 22 IULIE 1972

LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R.
Cuvîntarea tovarășei

MARIANNE KRONENBERGER

Stimați tovarăși,
Am convingerea că sînt la 

unison cu gîndurile și simță
mintele tuturor studenților, ex- 
primînd adeziunea totală fată 
de conținutul documentelor 
Conferinței Naționale a parti
dului. Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în
fățișează un tablou insufletitor 
al realizărilor poporului nostru 
în făurirea orînduirii socialiste 
și un măreț program de dezvol
tare în perspectivă pe care 
noi, tinăra generație, alături de 
întregul popor, îl punem la ini
mă și ne vom consacra toate 
forțele pentru traducerea lui în 
viață.

M-au emoționat profund re
petatele sublinieri făcute de 
secretarul general al partidului 
care arată grija față de desti
nele patriei noastre, ale tinere
lor ei vlăstare.

Sînt studentă a Universității 
din Timișoara și ca activistă a 
Uniunii Asociațiilor Studențești 
din centrul nostru universitar 
am primit mandatul studenților 
timișoreni de a afirma aici, de 
la tribuna Conferinței Națio
nale, hotărîrea noastră, a tutu
ror — -români, . germani, ma
ghiari, sirbi și de alte naționa
lități — ca prin muncă asiduă 
să ne angajăm plenar în înfăp
tuirea programului partidului 
de edificare a so^jctății socia
liste multilateral dezvoltate.

Rezultatele obținute în ultima 
sesiune de examene, întreaga

Stimați tovarăși,
îngăduiți-mi, înainte de toate, 

ca, din îndemnul celor mai 
profunde sentimente și convin
geri, să exprim — în numele 
tuturor militarilor — acordul 
deplin cu ampla și rodnica ac
tivitate pe care o desfășoară 
partidul, Comitetul său Central, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Conferinței Naționa
le din anul 1967 și ale Congresu
lui al X-lea al Partidului Co
munist Român, privind perfec
ționarea conducerii și planifi
cării activității economico-so- 
ciale și dezvoltarea democrației 
socialiste.

In continuare vorbitorul a 
spus : au trecut patru ani și ju
mătate de la precedenta Confe
rință Națională și pentru fiecare 
dintre noi este un motiv de în
dreptățită bucurie și mîndrie să 
constatăm că în această pe
rioadă, relativ scurtă, prin 
aplicarea hotărîrilor adoptate 
atunci s-au produs transformări 
de o excepțională însemnătate. 
Ele își găsesc expresia în per
fecționarea organizării produc
ției și a muncii, în îmbunătă
țirea sistemului de planificare, 
a sistemului financiar și de cre
dit, în ridicarea la un nivel su
perior a activității de cercetare 
și proiectare, de investiții și 
construcții. De asemenea, ideea 
de perfecționare și-a găsit o 
concretizare pregnantă în dez
voltarea continuă a democrației 
socialiste. în participarea mai 
largă, mai directă și mai activă 
a maselor la luarea deciziilor, 
la conducerea treburilor ob
ștești.

In toate aceste înnoiri se 
reflectă activitatea neobosită și 
multilaterală a secretarului ge
neral al partidului nostru, pen
tru elaborarea și aplicarea con
cepției Partidului Comunist Ro
mân cu privire la știința condu
cerii, grija sa permanentă pen
tru stimularea, la toate nivelu
rile, a gîndirii îndrăznețe și 
creatoare, pentru promovarea 
neabătută a noului și comba
terea fermă a elementelor de 
rutină și conservatorism.

Procesul de continuă perfec
ționare a activității de condu
cere a cuprins, după cum era 
firesc, și Forțele Armate ale 
Republicii Socialiste România, 
cărora le sînt proprii o organi
zare riguroasă, o disciplină fer
mă, acțiunea unitară, promptă 

activitate desfășurată în anul 
universitar recent încheiat re
prezintă o expresie a înțelegerii 
de către tineretul studios a ro
lului pregătirii profesionale și 
al formării multilaterale, ideo
logice, politice și culturale in 
formarea profilului specialistu
lui din societatea de mîine.

Dar, stimați tovarăși. așa 
cum remarca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, realizările noastre 
nu sînt încă pe măsura condi
țiilor create și a cerințelor ma
jore ale vieții. Astfel, în reali
zarea unității dintre învăță- 
mînt, cercetare și producție, 
condiție esențială și indispensa
bilă a unui învățămînt modern, 
sînt încă unele probleme de 
natură organizatorică ce nu 
și-au găsit o rezolvare pe de
plin satisfăcătoare. Dubla sub
ordonare a învățămîntului uni
versitar a însemnat fără îndo
ială un pas înainte. Și eu. care 
am venit la Conferința Națio
nală a partidului de la locul de 
practică productivă, ca și cei
lalți colegi studenți, am simțit 
acest lucru direct, prin preocu
parea mai atentă a celor care 
sînt viitorii beneficiari ai pre
gătirii noastre.

O primă remarcă pe care aș 
dori să o fac este că practica 
pe care am efectuat-o în între
prinderi ne-a evidențiat și fap
tul că noi, studenții universită
ții, nu primim în școală sufi
ciente cunoștințe tehnologice. 
Pregătirea noastră este orien
tată exclusiv pentru a ne for
ma ca profesori, fără să se țină 
seama că o bună parte din noi 
vor lucra în uzine, chiar dacă 
sîntem fizicieni sau matemati
cieni. De aceea, consider că se 
impune o lărgire în acest sens 
a profilului pregătirii noastre.

In altă ordine de idei, am 
impresia că nu în toate cazu
rile condițiile create de între
prinderi asigură activității 
practice studențești o desfășu
rare optimă. La această situație, 
pe lîngă factorii subiectivi, le
gați de modul în care unele 
conduceri de întreprinderi în
țeleg să se preocupe de organi
zarea și îndrumarea practicii 
studenților, concură și unii 
factori obiectivi. Fărîmițarea 
practicii, atît de producție, cît 

Cuvîntarea tovarășului
ION IONIȚĂ

si precis coordonați în îndepli
nirea misiunilor Încredințate.

Sub îndrumarea plină de 
grijă a comandantului nostru 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ținîndu-se seama de 
posibilitățile în creștere ale sta
tului în domeniul întăririi ca
pacității de apărare, ca urmare 
a succeselor obținute în dezvol
tarea neîntreruptă a societății 
noastre, în cadrul Forțelor Ar
mate au fost luate măsuri de 
natură să situeze pe trepte mai 
Înalte activitatea de conducere, 
funcționarea tuturor elemente
lor organismului militar, forța 
combativă a unităților și mari
lor unități. Aceste măsuri au în 
vedere, în același timp, impli
cațiile revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane asupra 
structurii, înzestrării și acțiu
nilor de luptă ale armatei, exi
gențele și particularitățile răz
boiului modern.

Concomitent cu aplicarea 
sarcinilor privind înzestrarea 
armatei cu armament, tehnică 
de luptă, mijloace de calcul și 
aparatură de conducere cu per
formanțe ridicate, In mare parte 
din producția internă, au fost 
aduse îmbunătățiri corespunză
toare structurii organizatorice 
a armatei. A dobîndit un cadru 
adecvat munca de cercetare 
științifică și de proiectare, au 
fost luate noi măsuri pe linia 
modernizării activității didacti
ce și intensificării muncii edu
cative în instituțiile militare de 
învățămînt, s-a acționat perse
verent pentru creșterea eficien
ței procesului instructiv-educa- 
tiv, în toate unitățile, la toate 
genurile de armă.

In spiritul cerințelor docu
mentelor de partid, privitoare 
la perfecționarea organizării șl 
a conducerii, comandanții, con
siliile politice și organizațiile de 
partid desfășoară o susținută 
muncă pentru a promova în 
toate compartimentele vieții 
ostășești metode eficiente de 
lucru. Ne preocupă în mod deo
sebit încorporarea cuceririlor 
științei conducerii în stilul de 
muncă al cadrelor militare, spo
rirea capacității lor de a elabo
ra decizii științific fundamenta
te, de a organiza și conduce cu 
competență aplicarea lor, în ve
derea optimizării programelor 
și a procedeelor de instruire.

în repetate rînduri, în docu
mentele partidului nostru s-a 
subliniat că perfecționarea, 
progresul în orice domeniu de 
activitate sînt condiționate de 
efortul pentru modelarea omu
lui nou, multilateral dezvoltat. 
Călăuzindu-ne după această 
idee, situăm în centrul preocu
părilor noastre înarmarea mili
tarilor cu adevărurile funda
mentale ale marxism-lenlnismu- 
lui, cu linia politică științifică a 
partidului, îmbogățirea și con
solidarea pregătirii militare și 
de specialitate a cadrelor și a 
trupelor.

înfăptuirea în armată a cerin
țelor ce decurg din programul 
de educație comunistă adoptat 
de Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

și pedagogice, în cîte o zi pe 
săptămînă pe toată durata stu
diilor, inexistența, în unele în
treprinderi, a condițiilor pentru 
efectuarea practicii nemijlocit 
legate de planul de producție 
al întreprinderii, lipsa unor 
utilaje destinate muncii studen
ților, necorelarea între progra
ma de învățămînt și planul fi
nanciar sînt cîteva elemente 
care grevează asupra eficienței 
practicii.

Propun, în acest sens, studie
rea posibilității ca practica să 
fie comasată într-o perioadă 
de timp, unitară, mergînd pînă 
la un semestru întreg. Pentru 
desfășurarea ei să fie stabilite 
întreprinderi specializate în a- 
cest scop, încadrate și cu per
sonal de îndrumare a practicii 
studenților. Desigur, aceasta nu 
va trebui să însemne limitarea 
legăturii între studenți și pro
ducție la un semestru din cei 
patru sau cinci ani de studii.

Noi pînă acum, în timpul fa
cultății, am cunoscut în mică 
măsură nu numai uzina, dar și 
pe oamenii ei. De aceea, consi
der ca foarte importante nu nu
mai ponderea activității pro
ductive in programa de învăță- 
mînt, ci și contactul direct cu 
făuritorii bunurilor materiale, 
în afara acestui program. Le
găturile nemijlocite ale asocia
țiilor studențești cu organiza
țiile U.T.C. din întreprinderi, 
unități agricole, întreținute de 
noi pe planuri multiple în 
acest an universitar, vor trebui 
să primească o dezvoltare și 
mai accentuată în continuare. 
Aceste legături nu înseamnă 
doar o mai bună cunoaștere re
ciprocă, ci și o condiție pentru 
a determina infuziunea spiri
tului muncitoresc în fiecare co
lectiv studențesc, pentru impri
marea în conștiința studentului 
a răspunderii majore și a exi
genței față de formarea lui ca 
om cu o pregătire complexă, 
capabil să slujească oricind și 
oriunde cu devotament și dărui
re partidul, poporul și patria 
noastră. România socialistă.

Totodată, aș vrea să mă refer 
la preocuparea noastră, a stu
denților, pentru a ne înscrie 
cu un aport mai larg la satis
facerea cerinței deosebite pe 

din 3—5 noiembrie 1971 se do
vedește a fi un uriaș stimulator 
de energii și fon* creatoare. 
Generoasele sentimente ale pa
triotismului socialist, respectul 
și admirația față de glorioasele 
tradiții de luptă ale poporului 
nostru, ale clasei muncitoare, 
ale comuniștilor, mfndria pentru 
cuceririle socialiste — cultivate 
cu pasiune In rtadurile ostașilor 
de către toate cadrele armatei, 
de organizațiile de partid și ale 
Uniunii Tineretului Comunist — 
sînt permanențe vii în mintea 
și inima militarilor, li însufle
țesc Ir. îndeplinirea exemplară 
a datoriei ostășești. Totodată, 
militarii sînt educați fn spiritul 
internaționalismului proletar, al 
prieteniei și frăției de arme cu 
militarii armatelor țărilor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via, ale tuturor țărilor socialiste

Armata noastră participă la 
schimburi de experiență ce se 
realizează pe multiple planuri 
Intre armatele țărilor socialiste, 
la activități menite să ducă la 
perfecționarea și modernizarea 
procesului de instruire. Întreține 
cu acestea strinse legături In 
domeniile tehnico-științific, cul
tural, artistic, sportiv.

Un început bun de relații 
avem și cu armatele unor țăn 
In curs de dezvoltare, luptătoa
re pentru progres — expresie 
a solidarității cu forțele antiim- 
perialiste de pretutindeni. în 
fond, tovarăși, pe plan militar 
urmăm neabătut politica parti
dului și statului nostru privind 
relațiile internaționale, politică 
orientată statornic spre crearea 
unui climat de colaborare, 
securitate și pace In întreaga 
lume.

Tovarăși,
Convocată în anul celei de-a 

25-a aniversări a proclamării 
Republicii. Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român 
reprezintă un moment de im
portanță hotărîtoare pentru 
perfecționarea în continuare a 
activității partidului și statului 
nostru. Amplul raport prezen
tat de secretarul general al 
partidului nostru — strălucit 
exemplu de analiză marxist-le- 
ninistă a realităților României 
socialiste, contribuție de excep
țională însemnătate la funda
mentarea științei conducerii 
societății socialiste — ca și cele
lalte dochmente supuse dezba
terii, față de care îmi exprim 
deplinul acord, relevă înalta 
capacitate a partidului comunist 
de a conduce neabătut țara pe 
drumul progresului și civiliza
ției.

Pentru noi, cadrele militare, 
documentele Conferinței Națio
nale vor constitui o inepuizabilă 
sursă de învățăminte privind 
organizarea superioară a muncii 
și așezarea Întregii activități de 
conducere pe temeiuri autentic 
științifice.

înalta răspundere partinică 
ce caracterizează lucrările Con
ferinței Naționale ne determină 

care conducerea partidului. se- 
cretarul general, tovarăș-. 
Nicolae Ceaușescu. o pune in 
fața invățămintului superior 
de a răspunde prin activitatea 
științifică nevoilor produc:; ei. 
ale economiei naționale. Consi
derăm că prin înființarea in Ti
mișoara a unui Centru studen- 
țesc de studii și proiectări s-a 
găsit un cadru organizatoric 
propice care a reușit să pună 
în valoare capacitatea și iniția
tiva studenților politehnic x.. 
în rezolvarea — pe bază de 
contract cu întreprinderile — a 
unor probleme concrete ale pro
cesului de producție. în acest 
sens, intrarea in funcțiune la 
Institutul politehnic a atelieru
lui școală de prototipuri r a 
fermei didactice de la Inattu
tui agronomic vor crea noi con
diții pentru împletirea pe tot 
parcursul studiilor a pregătirii 
teoretice cu practica. Cu mai 
multă încredere în posibilitățile 
și dorința noastră de afirmare 
încă de pe băncile facultății, cu 
un sistem mai organizat. care 
să stimuleze activitatea noastră 
de cercetare, sînt convinsă că 
am putea participa, alături de 
cadrele didactice, mai eficient 
la o activitate științifică irra- 
rlnd din necesitățile reale ala 
societății și care să fie valorifi
cată In producție. O astfel de 
finalitate a muncii noastre ar 
forma cel mai puternic stimu
lent pentru o pregătire temei
nică, ne-ar face să ne auatim 
utili Încă de pe băncile scolii. 
Pentru realizarea acestor dezi
derate va trebui să folosim mai 
activ prezența noastră Ia coes:- 
lii și senate, care din expe
riența acestui an universitar 
s-a dovedit o formă efietcsftft 
de participare nemijlocită a re
prezentanților studenților la 
conducerea vieții universitare.

Ca studenți comuniști u ca
dre de conducere ale asociații
lor studențești, sîntem : ierți
că mai avem suficiente reserve 
în activitatea politică pe care o 
desfășurăm pentru ca absolut 
toți studenții să ir.țeiegă că sis
tem datori față de popor S- 
partid, față de viitorul patriei, 
să folosim anii de studenție In 
așa fel incit la absolvire >1 ne 
putem integra imediat la tocul 
de muncă.

Aș dori in încheiere să ex
prim din toată inima recunoș
tința fierbinte a studenților 
pentru tot ceea ce partidul și 
poporul ne-a asigurat in vede
rea unei instruiri multilaterale, 
să reafirm voința noastră de a 
munci fără pseget și de a ne 
pregăti temeinic pentru ziua 
cina urmează să ne ocupăm 
locurile în producția de bonuri 
materiale și spirituale ale țărit 

să privim eu și mal multă exi
gență propria noastră activita
te Sîntem pe deplin cociștienți 
că avem multiple posibilități să 
perfecționăm în continuare or
ganizarea și conducerea activi
tăților în armată.

Ne este clar că. cerințele pe 
care acest înalt for al partidu
lui le pune In fața aparatului 
de stat, se impun cu necesitate 
și pentru cadrele militare, soli- 
eittadu-le ar.ea.area integrală și 
pasionată a cunoștințelor, a ex
perienței si puterii ior de mun
că în înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului. în acest 
scop, eocundanțil și organizați
ile de partid din armată vor 
promova mai susținut spiritul 
critic și autocritic, r.eîmpâcarea 
cu mediocritatea, vor Întreține 
un climat de responsabilitate 
comunistă pentru folosirea cu 
maximum de randament a fon
durilor puse la dispoziția arma
tei. centru utilizarea integrală 
si eficientă a timpului destinat 
instruirii trupeior. o grijă deo
sebită față de tehnica de luptă.

Simțim nevoia de a analiza 
mai profund stilul și metodele 
de muncă practicate In organele 
centrale ale Ministerului Forțe
lor Armate, în comandamentele 
de armată și de armă, sistemul 
de control si de evidență a în
deplinirii planului pregătirii de 
luptă si politice, în ideea de a 
valorifica din plin condițiile 
create prin grija partidului și 
guvernului, precum și capacita
tea cadrelor noastre — care în
gemănează In profilul lor cali
tățile specialistului militar eu 
cele ale activistului politic — 
pentru ridicarea eficienței pro
cesului de instruire și educare, 
pentru sporirea forței combati
ve a armatei.

Vi rog să-mi îngăduiți să fo
losesc acest prilej pentru a ex
prima recunoștința ostașilor de 
toate gradele, pentru grija pe 
care poporul, conducerea su
perioară de partid și de stat o 
poartă armatei, pentru efortul 
depus în scopul dotării el cu tot 
ceea ce li este necesar In ve
derea îndeplinirii misiunii în
credințate. Vă asigur, stimați to
varăși, pe dumneavoastră stima
te tovarășe comandant suprem, 
că răspunsul tuturor militarilor 
la aceasta permanentă grijă, va 
consta într-o muncă plină de 
dăruire și abnegație pentru în
făptuirea sarcinilor ce le revin 
din documentele conferinței, 
pentru ridicarea măiestriei lor 
ostășești, concomitent cu parti
ciparea susținută la construirea 
unor importante obiective din 
economia națională.

întregul personal al armatei 
este conștient că atlta timp cit 
există imperialismul se menține 
și pericolul agresiunii, ceea ce 
ne obligă să păstrăm permanent 
trează vigilența, să facem totul 
pentru întărirea capacității de 
luptă a forțelor armate. Profund 
devotați poporului, partidului, a 
cărui politică internă și externă 
o susțin cu fermitate și abnega
ție, militarii sînt In orice mo
ment gata să apere, așa cum au 
jurat, cuceririle noastre revolu
ționare, Independența șl suvera
nitatea patriei dragi •— Repu
blica Socialistă România.

Cuvîntarea tovarășei

AURELIA POPINCEANU

Stimați tovarăși,
Mandatul încredințat de co

muniștii și cadrele didactica de 
la Lieeul „Iacob Mureșianu“ 
Blaj, județul Alba, de a-1 re
prezenta la Conferința Naționa
lă a Partidului Comunist Ro
mân a generat în conștiința mft 
un adevărat bilanț de responsa
bilitate al celor 28 de ani de 
muncă la catedră, începînd cu 
toamna fierbinte a Iul 1944.

Privind școala ca un factor 
esențial în lupta pentru Între
ținerea focului sacru al creați
ei spirituale, in care se reflec
tă geniul unul popor, e firesc ca 
ta acest moment istoric — cînd 
secretarul general al partidului 
adresează comuniștilor, întregu
lui popor, chemarea înflăcărată 
de ridicare a României pe noi 
culmi ale progresului și civili
zației — să ne angajăm cu toa
tă fermitatea ta făurirea viito
rului minunat al patriei.

Documentele Congresului al 
X-toa al P.CJL, si ale Plenarei 
Comitetului Central din 3—5 
noiembrie 1991 au dat școlii și 
slutitonlor săi noi coordonate 
pe linia continuei perfecționări 
a nruncti de instrucție si edu
cație a tineretului școlar, ele 
stat concretizate acum pe ua 
plan superior ta raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la actuala Conferin
ță Națională.

Conștientă de marea valoare 
teoretică și practică a acestui 
raport, exprimîndu-mi adeziunea

Stimați tovarăși,
Raportul prezentat de secreta

rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
Conferința Națională, în an
samblul său, se înscriu, prin e- 
valuările teoretice, principiale 
asupra evoluției noastre actuale 
și de perspectivă si prin pro
gramul de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei pe care îl 
trasează, ca un moment remar
cabil. de însemnătate intr-ade
văr istorică pentru mersul îna
inte al societății noastre.

Sînt motive fundamentale 
pentru care sîntem cu totul de 
acord cu documentele prezen
tate Conferinței și îmi exprim 
convingerea câ sub conducerea 
partidului, a secretarului său 
general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, toate gîndurile și 
proiectele de azi vor deveni 
realitate, spre binele nostru al 
tuturor.

Tineretul, sensibil la perspec
tivele deosebite ce se deschid 
dezvoltării economice și socia
le a țării se integrează activ in 
puternica mișcare de valorifica
re mai deplină a resurselor ma
teriale și umane de care dispu
ne societatea noastră, afirmin- 
du-se prin fapte de muncă, pe 
toate fronturile construcției so
cialiste. încadrîndu-se în marea 
întrecere care a cuprins între
gul nostru popor în întîmpi- 
narea Conferinței Naționale a 
partidului, organizațiile U.T.C. 
au declanșat numeroase iniția
tive în vederea antrenării tine
retului la realizarea planului 
cincinal înainte de termen, a 
traducerii în viață a sarcinilor 
trasate de secretarul general al 
partidului pentru ridicarea ca
litativă a întregii activități eco
nomice. O mare extindere a cu
noscut în această vară mișcarea 
brigăzilor de muncă patriotică 
care cuprind peste 400 000 de e- 
levi și studenți. Se vădește ast
fel deplina comunitate de gînd 
și faptă care există între toate 
generațiile României socialiste 
în lupta pentru înfăptuirea po
liticii partidului comunist, ca
pacitatea tineretului de a se ra
corda la marile probleme ale 
societății noastre, de a-și aduce 

totală față de bogatul lui con
ținut de idei, aduc Conferinței 
Naționale gîndurile comuniștilor 
din liceul nostru și ale celor 
aproape 400 cadre didactice din 
Blaj care muncesc cu abnega
ție pentru educarea a 7 000 de 
elevi din școlile generale, lice
ele de diferite profiluri, școlile 
profesionale.

Diversificarea continuă a șco
lilor, modernizarea procesului 
de învățămînt și legarea lui mai 
strînsă de nevoile producției, 
ridicarea calitativă a muncii de 
educație, iată preocuparea cu 
care Blajul se prezintă în fața 
dumneavoastră și care îmi per
mite să afirm că formula „tra- 
diție-lnovație“ are un rol func
țional, bine racordat la sistemul 
național de învățămînt, ca și la 
îndeplinirea sarcinilor de a for
ma cadre corespunzătoare nevo
ilor societății noastre socialiste.

în liceul nostru, organizația 
de partid, Întregul corp didac
tic urmăresc să facă din mun
ca politico-ideologică un in
strument principal pentru edu
carea comunistă a elevilor și 
pentru înțelegerea de către el a 
utilității practicii productive. 
Integrată organic în întregul 
proces tastructiv-educativ, prac
tica productivă contribuie la 
dezvoltarea deprinderilor și ap
titudinilor de muncă, la acu
mularea de cunoștințe tehnice 
și realizarea directă a unor pro
duse care ne dau certitudinea 
că, după plecarea din liceu, e- 
levii noștri vor fi factori recep
tivi ai comenzii sociale contem
porane, ai producției moderne.

Cele 6 ateliere școlare au con
fecționat In acest an obiecte în 
valoare de peste 39 000 lei, din 
care produse însumînd 26 000 lei 
au fost folosite pentru autodo- 
tarea școlii, în special pentru 
laboratorul fonic și cel de fizi
că. Exponatele din cadrul unor 
expoziții locale, județene sau 
chiar la nivel național vorbesc 
și ele ta mod concret despre 
noua atitudine a elevilor față 
de muncă, despre rezultatele 
obținute ta legarea tavățămta- 
tului de cerințele vieții.

Considerăm Insă realizările 
privind pregătirea practică a e- 

Cuvîntarea tovarășului
TRAIAN ȘTEFĂNESCU

contribuția la continua propă
șire a acesteia.

Tinăra generație vede în pro
gramul prezentat Conferinței de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
imaginea posibilităților deosebi
te ce i se creează, precum și a 
marilor răspunderi ce-i revin în 
asigurarea evoluției țării spre 
treptele înalte ale civilizației 
socialiste. Noile cerințe ce se 
pun în fața noastră implică 
incontestabil o angajare mul
tilaterală, mai puternică a .. "e- 
retului în realizarea, împreună 
cu întregul popor, a programu
lui făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Cel mai 
fertil teren de manifestare a 
Uniunii Tineretului Comunist 
constă tocmai în asigurarea 
participării entuziaste și respon
sabile a tineretului lâ accele
rarea progresului economic și 
social al patriei. Din această 
perspectivă vom acționa, pe 
baza hotărîrilor Conferinței, cu 
mai multă perseverență în ve
derea pregătirii și educării noi
lor generații, pentru a dezvolta 
in rîndul tineretului conștiința 
că viitorul luminos al României, 
pentru care luptă partidul nos
tru comunist, se făurește înce- 
pind de acum, prin eforturile șl 
munca plină de dăruire a fie
căruia. Noi socotim ca o înal
tă cinste faptul că normele și 
criteriile de bază ale eticii și 
echității socialiste și, în gene
ral. programul de educare so
cialistă a maselor, care va fi 
fără îndoială însușit de Confe
rința Națională, se adresează în 
primul rînd celor tineri. Aceas
ta reprezintă o nouă dc.vadă a 
rolului conferit de partid tine
retului în ansamblul societății 
noastre și o consacrare a ade
vărului că perspectiva țârii — 
comunismul, vizează in primul 
rînd tinăra generație. Este ne
cesar, prin urmare, să ne mobi
lizăm toate forțele pentru in
tensificarea educației prin mun
că și pentru muncă a tineretu
lui și dezvoltarea răspunderii 
sale față de înfăptuirea sarci
nilor economice și întărirea a- 
vuției obștești, pentru abor
darea matură a problemelor 
pregătirii profesionale, ale for
mării pentru muncă și viață, 
pentru respectarea fermă a 
principiilor și normelor de via
ță comuniste. Și aceasta cu atît 
mai mult cu cît în rîndul unor 
tineri continuă, precum se știe, 
să se manifeste tendința de de
lăsare în muncă, de desconside
rare a normelor de conviețuire 
socialistă, a răspunderilor cetă
țenești. Este o realitate că sînt 
încă tineri care nu muncesc, 
care duc o viață parazitară, de 
multe ori sub privirea îngădui
toare a părinților, a organizații
lor noastre. De aceea, apreciem 
în mod deosebit oportunitatea 
măsurii ca începînd de la 16 ani 
fiecare tînăr care nu urmează 
cursurile unei școli să fie înca
drat într-o muncă utilă socie
tății. 

levilor doar un început. Pentru 
ca școala să răspunaă marilor 
sarcini actuale din domeniul 
economiei, științei șl culturii se 
cer noi eforturi creatoare.

Trebuie să organizăm astfel 
practica elevilor claselor a IX-a 
și a X-a generală, îneît după 
terminarea școlii, aceștia să se 
poată integra direct în activita
tea productivă. Este necesar, de 
asemenea, ca elevii liceului teo
retic să capete cunoștințe tehni
ce și practice productive la ni
velul absolvenților școlilor pro
fesionale. în acest scop se im
pun în continuare diversifica
rea atelierelor școlare, a activi
tăților productive, asigurarea u- 
nui profil mai larg de pregă
tire practică pentru băieți șl în
deosebi pentru fete.

Considerăm deosebit de Im
portant ca, în măsura posibili
tăților, practica elevilor sâ se 
încadreze mal mult In fluxul 
tehnologic al întreprinderilor șl 
uzinelor, școlile generale șl li
ceele teoretice contribuind, a- 
lăturl de unitățile productiva 
tutelare, la Îndeplinirea sarcini
lor de plan.

Realizarea acestor obiective 
sporește răspunderea maiștri- 
lor-lnstructori și în genere a 
întregului corp didactic. Profe
sorii de matematică, de fizică 
și chimie nu au dreptul să se li
miteze doar la lecția în labo
rator, la predarea cunoștințelor 
de specialitate celor mai noi și 
mai actuale, ei trebuie să cu
noască și să stăpînească deopo
trivă procesele de producție. 
Numai astfel vor putea să con
tribuie mai eficace la pregăti
rea elevilor pentru viață, să 
îndrume competent pe tineri cu 
ocazia vizitelor sau practicii în 
întreprinderi, să depășească ac
tuala fază în care sînt simpli a- 
sistenți alături de proprii lor e- 
levi la explicațiile date de mai
ștri, tehnicieni, ingineri.

Experiența noastră confir
mă că, alături de școală, fami
lia poate șl trebuie să-și aducă 
o contribuție sporită la educa
rea elevilor, la formarea lor ca 
viitori cetățeni constructori al 
patriei socialiste, la orientarea 
și pregătirea lor profesională. 
Dezbătînd în organizația de

în continuare, vorbitorul a 
spus : Subliniind hotărîrea noas
tră de a munci pentru a traduce 
în viață sarcinile puse de partid 
în fața U.T.C., consider, totoda
tă, că este necesar să ridic în 
fața Conferinței și unele proble
me privind pregătirea pentru 
muncă și viață a tineretului. Tn 
acest sens, o importanță primor
dială are aplicarea grabnică a 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la întă
rirea legăturii învățămîntului 
cu cerințele reale ale economi
ei, ale vieții sociale, și, mai 
ales, indicația privind organi
zarea procesului de învățămînt, 
astfel îneît la terminarea fie
cărei etape tînărul să capete a- 
semenea cunoștințe îneît să se 
poată integra într-o activi
tate practică, utilă societății. 
Se impune, într-adevăr, re
ducerea ponderii liceelor de 
cultură generală, care nu asi
gură absolvenților cunoștințele 
și deprinderile necesare pentru 
încadrarea lor în sfera produc
ției materiale. Numărul exagerat 
de absolvenți ai acestor licee si 
deficiențele sistemului de învă
țămînt sînt evidențiate de altfel 
și de examenul de admitere în 
învățămîntul superior. Spre e- 
xemplu, în acest an, la învăță
mîntul universitar numărul can- 
didaților a fost în medie de 6 pe 
un loc, în timp ce în învățămîn
tul tehnic și economic de numai 2 
pe un loc. Din cauza unei spe
cializări înguste și a unei diver
sificări prea mari a meseriilor, 
o parte din tinerii absolvenți ai 
învățămîntului profesional și li
ceal de specialitate întimpină di
ficultăți în realizarea sarcinilor 
ce le revin, se adaptează cu greu 
unor meserii înrudite, ceea ce 
influențează negativ asupra sta
bilității tinerilor în producție. 
Aceste neajunsuri sînt și mai 
evidente la încadrarea tinerelor 
fete, orientate insuficient spre 
meseriile și locurile de muncă 
unde pot da cel mai bun ran
dament. Problema mi se pare 
cu atît mai serioasă cu cît în 
ultimii doi ani numărul absol
ventelor liceelor de specialitate 
și de cultură generală este cu 
peste 50% mai mare decît cel al 
băieților, Dc asemenea, mi se 
pare că este necesar să se treacă 
la luarea unor măsuri concrete 
pentru pregătirea tineretului de 
la sate în meseriile care se con
turează de acum ca activități de 
mare importanță pentru coope
rativele agricole de producție.

Avînd sarcina de a lucra în 
conducerea Uniunii studenților, 
permiteți-mi să mă refer în con
tinuare și la cîteva aspecte ale 
activității desfășurate în rîndul 
tineretului universitar. Măsurile 
aprobate de Comitetul Executiv 
al C.C. al partidului în septem
brie anul trecut, privind îmbu
nătățirea întregului proces in- 
structiv-educativ, au fost Drimi- 
te cu deplină adeziune de către 
studenți, care au văzut și văd în 

partid actiyitatea tehnico-pro- 
ductivă, ne-am propus ca pen
tru anul școlar 1972—1973, prin 
lectoratele cu părinții, să des
fășurăm o muncă mai vie în 
rîndurile lor pentru a schimba 
mentalitatea unor părinți asu ■ 
pra practicii productive în școa
la generală și liceu, în alegerea 
profesiunii. Trebuie să depunem 
eforturi comune pentru ca for
mula „prin muncă, pentru mun
că0 să nu rămînă o simplă lo
zincă, ci să dobîndească un ca
racter funcțional, să se transfor
me într-un instrument declan
șator de activități creatoare.

La indicația biroului organi
zației de bază, comuniștii din 
școală ne-am angajat ca în no
ul an școlar calitatea să fie a- 
tributul major al întregii noas
tre activități. Vom realiza a- 
ceasta prin ridicarea continuă a 
nivelului politic și ideologic al 
cadrelor didactice, prin pregăti
rea de specialitate a fiecărui 
profesor, prin îmbunătățirea 
proceselor pedagogice, prin în
treaga activitate pe care o des
fășurăm cu elevii.

Legat de perfecționarea ca
drelor didactice, doresc să pro
pun ca programarea cursurilor 
să se facă după încheierea anu
lui școlar, avînd în vedere ur
mătoarele motive. în primul 
rînd, suplinirea celui plecat din 
unitatea școlară nu poate fi a- 
sigurată totdeauna cu un cadru 
de specialitate, ceea ce duce la 
scăderea calității lecțiilor, pune 
elevii în situația de acomodare 
cu noul stil de muncă al pro
fesorului, generînd totodată scă
derea propriei exigențe în pre
gătire. în al doilea rînd, mări
rea numărului de ore la supli
nitor îi limitează timpul de pre
gătire pentru lecții, vizite la do
miciliu și alte activități extra- 
școlare și obștești. Se produc, de 
asemenea, perturbări în orardt'*' 
școlii, ceea ce afectează atît 
munca elevilor, cît șl a profe
sorilor.

Iată de ce consider că parti
ciparea profesorilor la cursuri
le de perfecționare trebuie să 
aibă loc fie în vacanțele de iar
nă sau primăvară ale elevilor, 
fie după încheierea sau înainte 
de începutul fiecărui an școlar.

Asigur conducerea partidului 
șl statului, personal pe dv., sti
mate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, că 
voi duce în orașul de pe Tîrna- 
ve, păstrător al unor tradiții re
voluționare ale poporului ro
mân, indicațiile primite, ele fi
ind pentru noi pîrghii sigure în 
educarea minunatului nostru 
tineret, căruia îi dedicăm în
treaga noastră activitate.

ele o nouă dovadă a preocupării 
conducerii partidului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru crearea celor mai bune 
condiții de pregătire a lor pen
tru muncă și viață. în acest ca
dru și în spiritul programului 
ideologic al partidului, organiza
țiile noastre, în conlucrare 
strînsă cu cadrele didactice și 
organele de învățămînt, și-au in
tensificat munca educativă, adu- 
cînd o contribuție sporită la for
marea studenților în spiritul 
muncii, al răspunderii majore 
ce le revin față de societate. 
Rezultatele obținute de studenți 
la recenta sesiune de examene 
sînt cele mai bune din ultimii 
10 ani. In desfășurarea practi
cii productive se resimte o an
gajare mai responsabilă a stu
denților ; pentru prima dată, a- 
proape 3 000 de studenți îsi des
fășoară practica pe lingă co
mitetele județene ale U.T.C., în 
taberele de pionieri sau în a- 
sociațiile sportive de la sate.

Toate acestea nu pot și nt^ 
trebuie, desigur, să antreneze 
sentimente de automulțumire. 
Noi înțelegem referirile din 
Rajxjrt cu privire la învățămîn
tul superior, drept sarcini ce se 
cer încorporate cu operativitate 
în activitatea organizațiilor stu
dențești, drept îndatoriri de a 
ne perfecționa munca, de a mi
lita cu mai multă fermitate îm
potriva mentalităților înapoiate 
care își fac loc în rîndul unor 
studenți, contravenind eticii și 
disciplinei universitare, mare
lui efort social cu care partidul, 
întregul popor înconjoară stu
dențimea țării. Se cer, de ase
menea, soluționate mai ope
rativ și unele probleme din 
învățămîntul superior, între 
care amintesc reglementarea 
legală, clară și unitară a prac
ticii în producție a studenților, 
precum și modul de acordare 
a burselor de către unitățile so
cialiste. Răspunzînd vibrantei 
chemări adresate de secretarul 
general al partidului, intelectu
alității, inclusiv celei în for
mare, studențimea, organiza
țiile noastre vor acționa cu per
severență pentru a dezvolta răs
punderea tuturor studenților 
față de pregătirea profesională 
și politică, hotărîrea lor de a 
fi prezenți după absolvire, cu 
toată capacitatea, acolo unde o 
cer interesele majore ale so
cietății.

Tovarăși,
Actuala Conferință Națională 

a partidului reprezintă încă o 
dovadă elocventă a grijii parti
dului nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de tî- 
năra generație. Și cu acest pri
lej am ascultat cu profundă e- 
moție caldele aprecieri ale con
ducerii partidului la adresa ti
neretului, a muncii sale. In nu
mele tinerilor comuniști, al în
tregului tineret al patriei, ex
primăm sentimentele noastre 
de recunoștință conducerii 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și asigurăm Confe
rința Națională că tînăra gene
rație a țării, Uniunea Tinere
tului Comunist, sînt hotărîte 
să-și aducă în viitor o contri
buție tot mai activă, tot mai 
responsabilă la înfăptuirea po
liticii și programului partidu
lui de dezvoltare multilaterală 
a națiunii noastre socialiste.
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Doresc să exprim deplinul 
meu acord cu Raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cu po
ziția profund principială de pe 
care sînt abordate problemele 
interne și internaționale, cu sar
cinile stabilite, cu propunerile 
de perfecționare în continuare a 
vieții economice și sociale, cît și 
cu tezele teoretice pe care le 
fundamentează. Se cuvine și cu 
acest prilej să scoatem în eviden
tă marile merite pe care le are 
In fața partidului și poporului 
secretarul nostru general. Capa
citatea sa de a interpreta și dez
volta în mod creator marxism- 
leniniamul, largul său orizont de 
cunoaștere, înaltele sale cali
tăți de om de partid și stat — 
clarviziune și inteligență vie, 
devotament nețărmurit față de 
patrie și popor, internaționalist 
în sensul cel mai bun al cuvin- 
tului, spirit dinamic, novator, u- 
manismul său profund — fac 
ca numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu să fie asociat la toa
te marile transformări care au 
loc în societatea românească de 
astăzi, la tot ceea^ce accelerea
ză mersul înainte al patriei.

Tovarăși,
O remarcabilă contribuție a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este definirea științifică, într-o 
perspectivă istorică cuprinzătoa
re, a actualei etape de dezvol
tare a țării noastre. în gîndirea 
social-politică a secretarului 
nostru general, problema apre
cierii stadiilor de dezvoltare a 
României ocupă un loc central. 
Este bine cunoscut aportul său 
la elucidarea — pe baza unei 
documentate și temeinice anali
ze marxist-leniniste — a stadiu
lui în care se afla România la 
Începutul seoolului XX, precum 
și în perioada interbelică. 
Doresc să subliniez înlănțui
rea logică a acestor aprecieri cu 
cele privind mersul de pînă a- 
cum al construcției socialiste și 
etapele pe care urmează să le 
parcurgem apre comunism. în 
procesul luptei pentru victoria 
și generalizarea relațiilor socia
liste, poporul român a trebuit 
și a reușit să depășească stadiul 
slabei dezvoltări a forțelor de 
producție moștenit de la orîndu- 
irea burgheză; înscriindu-se în 
etapa făuririi societății socialis- 
te multilateral dezvoltate, Ro
mânia, în mod obiectiv, are de 
parcurs, sub raportul forțelor de 
producție, treapta de țară în 
curs de dezvoltare care, în linii 
mari, se va încheia către finele 
acestui cincinal și începutul cin
cinalului viitor, apoi de țară cu 
nivel mediu de dezvoltare, ur-
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21 iulie 1972. Lucrările 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român au luat 
sfîrșit. Orele 20,35. Răsună In
ternaționala. In istorica sală 
unde, timp de trei zile, inima 
țării, generoasă, dornică de 
împliniri pe măsura puterii 
sale de dăruire și creație, nă
zuind spre un înalt viitor co
munist, a vibrat în ritmul in
candescenței generate de idei
le și sentimentele cuprinse in 
marele Raport prezentat de 
secretarul general al partidu
lui, răsună acum cîntecul 
omenirii muncitoare. Răsună, 
încărcat de emoție, din trei 
mii de piepturi, din trei mii de 
conștiințe concentrînd în ca
ratele, lor conștiința patriei în
tregi... Cîntecul sub semnul 
căruia s-au născut, s-au răs- 
pîndit și au biruit cele mat 
generoase idei pe care le-a 
cunoscut istoria umanității, 
capătă acum, aici, sub cupola 
în care comuniștii români 
s-au adunat spre a hotărî 
asupra viitorului patriei lor, 
tulburătoare semnificații. În

Cuvîntul tovarășului
CORNEL BURTICĂ

mînd ca în ultimul deceniu al 
secolului să se situeze la ni
velul statelor avansate din 
punct de vedere eoonomic. Con
ferința Națională trebuie să se 
pronunțe într-o problemă cru
cială a dezvoltării națiunii noas
tre socialiste și, fără îndoială, 
unanimitatea cu care vom a- 
proba programul expus în Ra
portul secretarului general va 
da glas voinței și hotărîrii în
tregului popor de a face ca 
România să parcurgă in ritm 
accelerat aceste trepte, să cîș- 
tige bătălia cu timpul!

în spiritul celor mai bune 
tradiții ale gîndirii marxist-le
niniste, Raportul caracterizează 
etapa dezvoltării societății 
noastre în indisolubilă legătu
ră cu sarcinile practice ce se 
pun pentru diferite comparti
mente de activitate. Permite- 
ți-mi să mă opresc, foarte pe 
scurt, la unele probleme ale 
muncii ideologice și de educa
ție socialistă ca parte compo
nentă esențială a făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

A trecut un an de la aproba
rea de către Comitetul Execu
tiv a tezelor privind îmbunătă
țirea activității ideologice st de 
educație și circa opt luni de la 
Plenara din noiembrie, care 
a adoptat programul Dartiduhii 
pentru Îmbunătățirea activității 
ideologice, ridicarea nivelului 
general al cunoașterii și educa
rea socialistă a oamenilor mun
cii, pentru așezarea relațiilor 
din țara noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echității socia
liste și comuniste. Cu trecerea 
timpului ne dăm tot mai bine 
seama de adevăratele dimensiu
ni ale acestui program, de fap
tul că el scrutează departe vii
torul.

Ce oonstatăm după cele opt 
luni de la adoptarea programu. 
lui ideologic și de educație so
cialistă ?

In primul rînd, viața a con
firmat pe deplin justețea orien
tării acestui program, cit și ne
cesitatea adoptării lui, societa
tea socialistă multilateral dez
voltată presupunînd ca, o dată 
cu creșterea puternică a produc
ției materiale, să se asigure în
florirea personalității umane, 
făurirea unei înalte civilizații 
spirituale.

în al doilea rînd, oonstatăm 
cu deosebită satisfacție că 
partidul și poporul nostru au 
aprobat în unanimitate progra
mul adoptat de plenară, ideile 
sale directoare, măsurile preco
nizate.

In al treilea rînd, trebuie su
bliniat că programul activității 
ideologice, care se aplică cu 
succes, a dus la activizarea co
muniștilor, exercită o mare in
fluență asupra conștiinței oa
menilor ; s-a întărit spiritul re
voluționar al partidului, al po
porului nostru, normele eticii și 
echității socialiste sînt promova
te ou tot mai multă consecvență. 
Larga mișcare a oamenilor mun
cii, declanșată in toate județele 
țării, pentru realizarea înainte 
de termen a cincinalului consti
tuie un viu exemplu al rolului 
considerabil pe care conștiința 
socialistă a maselor îl are în 
dinamizarea dezvoltării econo- 
mico-sociale a României.

De aceea, susțin ou căldură 
propunerea ca Programul ideo
logic și de educație socialistă, 
adoptat de Plenara din noiem
brie 1971, să fie însușit și apro
bat de Conferința Națională ca

țelesuri adînci, cu amplă re
zonanță în gîndurile și inimile 
celor de față, în gîndurile și 
inimile celor peste douăzeci 
de milioane de cetățeni ai 
Republicii Socialiste România, 
desăvîrșit unanimi în adeziu
nea la politica partidului, în 
hotărirea de a nu precupeți 
nimic pentru a înfăptui pro
gramul partidului, pentru a 
făuri viitorul de aur al țării, 
îndeplinindu-și astfel, în mod 
exemplar, misiunea față de 
propriul destin și, prin aceas
ta, misiunea internaționaliștii.

CÎNTUL ÎNARIPAT I

AL MUNCII
Clipe incandescente. Trei 

mii de comuniști ai României, 
vîrstnici și tineri, români, 
maghiari, germani, sîrbi fi de 
alte naționalități își mărturi
sesc, în aceste clipe, senti
mentul politic ca pe un me
saj îndreptat deopotrivă spre 
zările timpului — spre gene
rațiile viitoare — și spre zările 
lumii — spre oamenii de buna 
credință de pretutindeni. Cape 
o subliniere patetică a cuvîn- 
tului dens de bărbăție comu
nistă, de generoasă omenie, 
de eroic angajament, rostit, în 

parte integrantă a programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și co
muniste.

Socotesc, de asemenea, ca a- 
vînd o mare însemnătate pro
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — cu care mă declar 
de acord — de a adopta la con
ferința noastră proiectul de nor
me ale relațiilor sociale noi, ale 
eticii și echității socialiste pe 
care să le supunem apoi dezba
terii în partid, cît și cu întregul 
popor și să le adoptăm la urmă
torul congres al partidului. De
sigur, proiectul normelor pe 
care le dezbate conferința noas
tră se adresează în primul rînd 
comuniștilor, care trebuie să de
vină exemplu viu pentru între
gul popor, să fie promotorii noi
lor relații în societate. Dar. fău
rind viitorul comunist al patriei, 
trebuie să ne preocupăm ca a- 
ceste norme să fie însușite de 
întregul nostru popor, realizind 
astfel omogenizarea crescîndă 
a societății și din punctul de 
vedere al conștiinței membrilor 
săi.

Este necesar — de aceea — să 
folosim mai eficient în mod co
ordonat și într-o direcție unică, 
toate pîrghiile de formare și 
dezvoltare a conștiinței socialis
te a maselor. Trebuie să asigu
răm ca prezența organelor și 
organizațiilor de partid să se 
facă simțită cu o forță sporită 
in toate domeniile activității i- 
deologice și de propagandă. 
Vom lua noi măsuri pentru îm
bunătățirea organizării învăță- 
mintUlui de partid, a formelor 
de pregătire politică și ideolo
gică a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, acordind a- 
tenția principală însușirii Ra
portului secretarului general, 
prezentat la Conferința Națio
nală, a altor documente ale par
tidului nostru — care reprezin
tă pentru România marxism - 
leninismul creator.

Vom extinde in continuare 
formele muncii politice de ma
să, activitatea educativă și de 
pregătire politică în școli și fa
cultăți, ne vom preocupa de 
creșterea rolului organizațiilor 
obștești în formarea conștiinței 
socialiste a maselor.

Cu deosebire, țin să mențio
nez datoria noastră, a celor ce 
muncim in domeniul ideologiei 
și propagandei, de a îmbunătăți 
substanțial activitatea de infor
mare și educativă prin radio, 
televiziune și presă — ca mijloa
ce de mare eficiență ale propa
gandei noastre. Cu toate pro
gresele înregistrate, în emisi
unile radioului și televiziunii. în 
paginile ziarelor și revistelor, 
există incă o mare doză de sche
matism și formalism, de spirit 
rutinier ; în locul argumentării 
vii, convingătoare, se recurge a- 
desea la vorbărie de prisos, ceea 
ce denotă și o slabă cunoaștere 
a problemelor vieții reale, a 
preocupărilor concrete ale celor 
ce muncesc în uzine și pe ogoa
re.

Multe neajunsuri persistă în 
activitatea de editare a cărții 
•ocial-politice, unde criteriile 
valorii și utilității sociale sînt 
uneori înlocuite cu aprecieri su
biective.

De asemenea, consider că 
munca de cercetare în domeniul 
științelor sociale, cu toate îm

încheierea lucrărilor, de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
„Permanent să muncim cu 
încredere în forțele noastre, 
ale partidului nostru, ale po
porului nostru. Să fim sol
dați demni, credincioși ai 
partidului, ai poporului, să 
servim cu devotament patria 
socialistă 1“

Răsună Internaționala. Ca 
un legămînt și, totodată, ca 
un semnal de început al celei 
mai Iar° desfășurate și mai in
tense bătălii cu timpul din 
cite s-a învrednicit să poarte 

națiunea română în întreaga 
sa istorie. Trei mii de oameni 
transfigurați de emoție, cu 
privirile strălucind de încre
dere în partid și în ei înșiși, 
de dragoste și respect pentru 
conducătorul partidului și 
statului trăiesc intens întîlnirea 
cu istoria. Peste cîteva clipe ei 
vor porni spre toate colțurile 
țării, ca să ducă, în rîndurile 
celor care le-au încredințat 
misiunea de a-i reprezenta, 
cuvîntul de ordine al Confe
rinței Naționale: Sp*e binele 
patriei, spre fericirea noastră 

bunătățirile la care asistăm, este 
departe de a satisface cerințe
le ; se observă încă manifestări 
de festivism, tendințe publicita
re și formalism, o slabă legă
tură cu problematica reală a 
vieții economice și social-poli- 
tice. Valoarea cercetării în do
meniul științelor sociale — ca 
de altfel în toate științele — tre
buie apreciată nu după volume
le de lucrări publicate sau du
pă numărul de pagini al volu
melor, ci după ideile noi și uti
le conținute în aceste lucrări, 
după contribuția adusă la rezol
varea unor probleme pe care le 
ridică construcția socialismului 
în țara noastră. Consider și eu 
că Academia de științe sociale 
și politice este datoare să-și 
exercite cu mai multă hotărire 
rolul ce i-a fost încredințat de 
conducerea partidului de a co
ordona și îndruma efectiv cerce
tarea în domeniul social-politic.

Așa după cum s-a arătat și în 
Raport, partidul nostru acordă 
o mare însemnătate schimbului 
de experiență și păreri cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești, cu forțele revoluționare, 
democratice, antiimperialiste de 
pretutindeni. De aceea, partidul 
nostru a participat și va parti
cipa și in viitor la dezbaterea 
problemelor teoretice, ideologi
ce care să contribuie la îmbogă
țirea teoriei și practicii revolu
ționare, să aducă contribuția la 
întărirea unității dintre parti
dele comuniste și muncitorești.

Tovarăși,
De o deosebită însemnătate 

este hotărirea adoptată ieri de 
Conferința Națională de a sc 
trece la elaborarea Programului 
partidului. Trecerea la elabora
rea Programului a devenit posi
bilă ca urmare a bogatei expe
riențe acumulate de partidul 
nostru în revoluția și construc
ția socialistă, precum și a vastei 
activități de concepție desfășu
rate după Congresul al IX-lea, 
sub îndrumarea și cu participa
rea determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Dispunem în 
prezent de programe științific 
fundamentate pentru toate com
partimentele de bază ale acti
vității economico-sociale și po- 
litico-ideologice —- și se pune a- 
cum sarcina de a sintetiza in
tr-un program unitar concepția 
de ansamblu a partidului cu 
privire la căile făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și ale înaintării României 
spre comunism.

Așa cum a stabilit Conferința 
Națională, o sarcină de aseme
nea anvergură se va realiza 
prin mobilizarea și fructificarea 
potențialului de gindire al or
ganelor și organizațiilor de par
tid, al tuturor comuniștilor, al 
întregului popor.

Elaborarea Programului des
chide în fața cercetării econo
mice și social-politice un vast 
și pasionant cîmp de investiga
ție științifică și îmi exprim con
vingerea că toți cercetătorii din 
aceste domenii își vor aduce 
contribuția la înfăptuirea aces
tei sarcini de mare însemnăta
te și răspundere pe care Confe
rința Națională a pus-o in fața 
partidului.

în încheiărt, permiteți-mi 
să-mi exprim convingerea că 
măsurile adoptate de Conferin
ța Națională vor deschide o 
nouă pagină glorioasă în istoria 
patriei noastre. încrederea cu 
care privim viitorul iși are izvo
rul în conștiința forței de nebi
ruit pe care o conferă ortndui- 
rii noastre unitatea și coeziunea 
întregului popor in jurul avan- 
gardei sale marxist-leniniste, 
Partidul Comunist Român, in 
jurul conducerii sale înțelepte, 
in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

și a urmașilor noștri timpul 
trebuie ajuns din urmă și în
vins. Pentru aceasta nu ne 
este îngăduită nici o clipă de 
preget /... Iar milioanele de 
oameni ai muncii, însuflețiți 
de cuvîntul partidului, de 
înaltul exemplu al secretarului 
general, se vor avînta fără 
preget in muncă, raportînd, 
prin fapte că bătălia cu 
timpul începe chiar de azi 
fi că este purtată în ritmuri 
demne de măreția acestei 
etape istorice.

Cîntec înecat de emoție. VI- 

timele acorduri se topesc în 
explozia de urale și aplauze 
care unesc, sub aripa acelo
rași gînduri și sentimente, o 
țară și partidul ei conducător, 
o națiune și bărbatul vrednic 
care-i conduce destinele și 
care, în aceste clipe rostește, 
simplu, urarea născută din 
omenia acestui pămînt:

— Multă sănătate, mult suc
ces dumneavoastră, tuturor co
muniștilor, întregului nostru 
popor!

PETRE DRAGU

„ȚARA SE POATE SPRIJINI 
PE FORȚELE NOASTRE!"

„Tineretul prahovean, ea de 
altfel, întregul tineret al patriei, 
a urmărit îndeaproape lucrările 
înaltului forum al comuniștilor 
investit de către întregul partid, 
de către întregul popor cu man
datul de a dezbate și adopta ho- 
tărîri asupra dezvoltării și per
fecționării întregii activități e- 
conomice și sociale a României 
în următorii ani și în perspec
tivă.

în continuarea telegramei se 
spune :

„Bucurîndu-se de condiții de 
muncă și de viață din ce în ce 
mai bune, tineretul prahovean 
— urmașul unui brav și înaintat 
detașament al clasei muncitoa
re — petroliștii — își va înmulți 
eforturile, pentru îndeplinirea 
prevederilor actualului cincinal 
în patru ani și jumătate, pentru 
sporirea contribuției sale la li
chidarea rămînerilor în urmă 
moștenite de România și înca
drarea ei în rîndul țărilor dez
voltate din punct de vedere eco
nomic. Asigurăm conducerea 
partidului în fruntea căruia vă 
aflați dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
azi, ca întotdeauna, cu dragoste 
și devotament vom pune întrea
ga capacitate, energie și elan 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
pentru propășirea națiunii noas
tre socialiste.

Animați de climatul general 
de entuziasm, de atmosfera 
efervescentă în care s-au des
fășurat lucrările Conferinței 
Naționale, cei peste 20 000 de 
tineri români și maghiari din 
județul Covasna, depun efor
turi sporite alături de întregul 
tineret al patriei noastre in 
marea bătălie de realizare a 
cincinalului în patru ani și ju
mătate, asigurînd în aceste 
zile — prin gospodărire chib
zuită, competență, spirit de 
răspundere în muncă —, o 
creștere considerabilă a produc
ției, o nouă sporire a avuției 
sociale, pentru satisfacerea în 
mai bune condițiuni a cerințe
lor materiale și spirituale ale 
oamenilor muncii.

„Dorim să încredințăm con
ducerea* partidului nostru, se 
spune în telegrama lor, pe 
dumneavoastră personal iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ' că 
sîntern hotărîți ca prin munca 
noastră de zi cu zi, prin acțiu
nile de muncă patriotică și cul
tural-educative, să ne aducem 
din plin aportul la realizarea 
mărețelor obiective stabilite de 

'Congresul al X-lea al partidu
lui, de actuala Conferință Na
țională, să contribuim cu tot 
elanul nostru tineresc la conso
lidarea economico-organizato- 
rică a comunelor și orașelor 
județului".

Cadrele didactice, studenții, 
întregul personal al Universită
ții din Timișoara scriu în tele
grama lor : „în aceste zile

VICTORIILE
AU FOST ÎMPĂRȚITE

Iată-ne din nou în lumea te
nisului alături de supercampi- 
onii noștri — Uie Năstase și 
Ion Tiriac — într-o confrunta
re a cărei miză este aprecia
bilă : finala grupei A (din zo
na europeană) și ultimul pas 
spre interzonalele „Cupei Da
vis". Adversari : Aleksandr Me- 
treveli, Teimuraz Kakulia, Ser- 
ghei Lihaciov și Vladimir Ko
rotkov, din redutabila echipă a 
Uniunii Sovietice.

în această a 61-a ediție a 
„Cupei Davis“ au luat startul 
54 de echipe. Au rămas, la a- 
ceastă dată, neînvinse numai 
șapte : S.U.A., Chile, Spania, 
Cehoslovacia, România, U.R.S.S. 
Australia Australia a eli
minat India cu 5—0 și va juca 
în continuare cu echipa cîști- 
gătoare din întîlnirea U.R.S.S.- 
România. Tot în aceste zile se 
desfășoară și partida dintre 
Spania și Cehoslovacia al că
rei rezultat ne interesează, de 
asemenea, pentru că, după cum 
s-a mai anunțat, cîștigătorilor 
li se acordă un anumit punc
taj, ceea ce va conta în tot a- 
tît de pasionantul duel Năsta- 
se-Orantes pentru Marele pre
miu F.I.L.T. Dar, pentru a re
împrospăta memoria cititorilor 
noștri să reamintim cîteva a- 
mănunte despre cele două e- 
chipe. Echipa U.R.S.S. a elimi
nat pînă acum pe cele ale Un
gariei (3—2), Marocului (5—0) 
și Poloniei (5—0). Adversarii e- 
chipei noastre au fost Elveția 
(5—0), Iran (5—0) și Italia (4—1).

Să adăugăm că de data a- 
ceasta sovieticii dispun de cî
teva atu-uri incontestabile care 
pot, fără îndoială, influența re
zultatul final : avantajul tere
nului propriu, este dublat de 
faptul că Metreveli și Kakulia 
sînt originari chiar din Tbi
lisi, publicul spectator gruzin 
se distinge prin entuziasmul său 
iar jucătorii sovietici au bene
ficiat de o mai lungă perioadă 
de aclimatizare și acomodare.

în prima zi a întîlnirii, cî
teva mii de spectatori au urmă
rit cele două partide de simplu 
desfășurate pe un timp foarte 
călduros, într-o ambianță de 
mare interes. Scorul a fost „des

ne-am îndreptat gîndurile cu 
deosebit respect și atașament 
spre Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, 
eveniment de profundă semni
ficație în viața partidului și a 
întregului popor.

Mobilizați de organizațiile de 
partid, studenții și membrii 
personalului didactic, în atmo
sfera de entuziasm ce caracte
rizează activitatea întregului 
nostru popor, au întîmpinat 
Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român cu reali
zări deosebite, concretizate în 
rezultate bune la sesiunea de 
examene din iunie, în 54 720 
ore de muncă patriotică efec
tuate de studenții Universității 
în unitățile socialiste din agri
cultură și 47 808 ore la construc
țiile și obiectivele proprii.

Profund convinși că hotărîrile 
Conferinței vor constitui jaloane 
de o mare însemnătate istorică 
în dezvoltarea economică, so
cială și culturală a țării noas
tre în anii care urmează, ne 
exprimăm hotărirea nestrămu
tată de a munci cu și mai mult 
elan pentru a da viață măsuri
lor ce se vor adopta, pentru 

Mesaje ale tinerefii adresate 
marelui forum al comuniștilor

ca fiecare membru al colecti
vului instituției noastre să se 
comporte in muncă și în viață 
ca un cetățean conștient și 
înaintat al familiei poporului 
muncitor din România socia
listă.'

Tinerii români, germani, sîrbi 
și de alte naționalități din ju
dețul Caraș-Severin, au urmă
rit cu profundă emoție desfă
șurarea lucrărilor Conferinței 
Naționale. Convinși că măsu
rile adoptate de acest forum al 
partidului comuniștilor, reflectă 
cerințele obiective ale dezvol
tării economice și sociale a 
țării noastre, că ele vor duce 
la ridicarea României socialiste 
pe noi culmi ale progresului și 
civilizației, ei raportează con
ducerii partidului :

„Tineretul din județul nos
tru a întîmpinat Conferința Na
țională cu dăruire și responsa
bilitate, cu rezultate bune în 
domeniul activității economice, 
pentru a contribui la realiza
rea cincinalului în patru ani și 
jumătate. Sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, tinerii muncitori, țărani, 
elevi și studenți au participat 
prin largi acțiuni de munca 
patriotică la înfrumusețarea

După prima zi 
în „Cupa Davis"

chis" de gazde, datorită vic
toriei obținută de Teimuraz Ka
kulia cu 6—4, 7—5, 6—1, în fața 
lui Ion Tiriac. A urmat partida 
Uie Năstase-Alexandr Metre
veli, considerată „cheia" meciu
lui de tehnicienii prezenți la 
Tbilisi. Campionul sovietic, care 
este originar din Tbilisi, a de
pus toate eforturile pentru a da 
o replică puternică lui Uie Năs
tase, recentul finalist de la 
Wimbledon. Năstase s-a prezen
tat însă într-o formă excelentă 
la această partidă pe care a cîș- 
tigat-o într-un stil magistral cu 
6—4, 6—0, 6—4. Tenismanul ro
mân, transmit corespondenții a- 
gențiilor de presă, a demonstrat 
un joc de mare clasă, stîrnind 
admirația amatorilor de sport 
din Tbilisi. Scorul după prima 
zi este egal 1—1.

Astăzi, după-amiază, se dis
pută partida de dublu. Cuplu
rile vor fi anunțate înaintea în
ceperii întîlnirii.
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Victoria Roman-UnirCa iași 1
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Danubiana Roman 1
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Metalui Plopeni 1,2
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U.P.A. Sibiu 1
Metalul Copșa Mică-

C.F.R. Sighișoara 1

C.S.M. Sibiu*
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orașelor și comunelor județu
lui, la construirea unor im
portante obiective economice și 
social-culturale, realizînd eco
nomii în valoare de peste 30 
milioane lei.

Dind glas atașamentului u- 
nanim față de politica înțe
leaptă a partidului, ne anga
jăm să nu precupețim nici un 
efort și să participăm cu tot 
elanul nostru tineresc la reali
zarea angajamentelor pe care 
și le-au luat colectivele de oa
meni ai muncii din județ, de a 
da peste plan o producție 
marfă de 175 milioane lei. Dă- 
ruindu-ne întreaga energie și 
putere de muncă vom face to
tul pentru realizarea și îndepli
nirea hotărîrilor Conferinței 
Naționale, știind că prin a- 
ceasta contribuim la înflori
rea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România".

Aflați în tabăra de odihnă de 
la Piatra Neamț pionierii din 
județul Constanța și Neamț a- 
dresează un fierbinte și recu
noscător salut pionieresc .

„Am văzut, scriu eî. cu 
bucurie și emoție prin colțurile 
de țară pe care le-am colindat 

în zilele minunate ale vacan
ței, efortul oamenilor muncii, 
al tuturor locuitorilor de pe 
pămîntul strămoșesc, pentru ri
dicarea pe culmi tot mai înalte 
a scumpei noastre patrii, pen
tru creșterea bunăstării și feri
cirii întregului popor.

Succesele obținute de părinții 
și frații noștri mai mari în ac
tivitatea de construcție a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate sînt pentru noi, purtă
torii cravatelor roșii cu tricolor, 
un îndemn și o dovadă de fier
binte patriotism.

Trăim în pace o copilărie fe
ricită. lipsită de grijă, înconju
rată de atenția întregului popor 
și avînd în față exemplul Dum
neavoastră, iubite tovarășe se
cretar general, de dragoste șî 
atașament nețărmurit față de 
patrie și partid, o pildă vie de 
înalt umanism și înțelepciune, 
o chemare pentru a ne pregăti 
mai bine, cu și mai multă 
pasiune pentru a putea deveni 
constructori pricepuți ai socie
tății noastre noi.

Ne angajăm cu hotărîre, în 
fața poporului și a partidului, 
în fața Dumneavoastră, iubite

MECIUL SECOLULUI VĂZUT 
DE FLORIN GHEORGHIU 

FISCHER A EGALAT!
Jucînd din nou cu negrul în 

cea de-a cincea partidă, cam
pionul american a reușit o sen
zațională victorie în numai 27 
de mutări, egalînd astfel sco
rul în „meciul secolului" care 
se desfășoară în aceste zile în 
capitala Islandei. Interesant de 
arătat este faptul că pentru a 
treia oară, jucînd cu piesele 
albe, campionul mondial nu a 
reușit să obțină nici un fel de 
avantaj în deschidere și acest 
lucru a produs probabil o ener
vare sensibilă lui Spasski, care 
a făcut o gafă neașteptată la 
mutarea a 27-a, concretizată în 
pierderea imediată a partidei. 
Oricum însă, în acel moment, 
poziția lui Fischer era supe
rioară...

B. Spasski — R. Fischer.
Apărarea Nimzovici.
1 d4 Cf6, 2 c4, e6, 3 Cc3 (pen

tru prima oară în acest meci, 
Spasski alege această continua
re considerată drept cea mai 
activă. In celelalte două parti
de anterioare el a jucat 3Cf3),
3.. . Nb4 4Cf3 c5 5e3 Cc6 6Nd3 
N: c3 + (aceasta este cea mai 
veche continuare, uzitată de 
susținătorii apărării Nimzovici. 
în ciuda faptului că negrul ob
ține un joc puțin cam „strîhs", 
el păstrează bune posibilități 
de a ataca pionii albi slăbiți ai 
flancului damei) 7b:c3 d6 8e4 
e5 9d5 Cce7 (Aceasta este ulti
ma recomandare a teoriei. 
Înainte se juca 9... Ca5) 10Ch4 
h6 llf4 (albul joacă activ în- 
cercînd desfacerea poziției ne
gre. Rău ar fi acum de exem
plu U...e:f4 12N:f4 g5 13e5 !, cu 
atac foarte puternic pentru alb).
11.. .Cg6 1 (Prin această manevră, 
Fischer reușește să egaleze 
complet jocul, stabilizînd pozi
ția în centru) 12C:g6 f:g6 13f:e5 
d:e5 14 Ne3 b6 15 00 00 16a4 a5 
17 Tabl Nd7 Tb2 Tb8 19 Tbf2 
De7 20Nc2 20...g5 (Prin ultimele 
mutări, ambii adversari și-au 
terminat dezvoltarea și Spasski 
a dublat turnurile pe coloana 
f așteptînd, în mod evident, un 
schimb general de piese, care 
ar fi trebuit să ducă la o re
miză rapidă) 21Nd2 Des 22Nel 
Dg6 23 Dd3 Ch5 ! (Prin această 
manevră simplă Fischer preia 
inițiativa ; calul negru se va 
instala ta f4, de unde va exer
cita o puternică presiune asu
pra poziției regelui alb) 24T: f8 
+ T-f8 25T18 + R:f8 26Ndl 
Cf4 27Dc2 ?? (Acesta este mo
mentul în care Spasski a efec
tuat mutarea criticată pe bună 

tovarășe Nicolae Ceaușeaeti, al 
fim cinstiți, drepți, harnici, așa 
precum partidul ne cere".

Din tabăra de instruire de 
Ia „Cozia" comandanții de uni
tăți- șl detașamente ae pionieri 
din județele Vîlcea, Olt, Dolj* 
Prahova, Dîmbovița, Sibiu, Il
fov și municipiul București au 
adresat Conferinței Naționale 
următoarea telegramă i

„Mulțumim partidului, Dum
neavoastră personal, Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu pen
tru zilele de neuitat petrecute 
aici la Cozia, pentru condițiile 
minunate pe care ni le-ați creat 
nouă, tuturor pionierilor din 
țară pentru a ne instrui cît 
mai bine în munca de condu
cere a activității pionierești.

Alături de toți oamenii mun
cii, în gînduri și fapte, dedi
căm întreaga noastră activitate 
celor două evenimente majora 
din viața poporului nostru i 
Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român și ani
versarea Republicii.

Am aflat lucruri minunate 
despre omenii din județul Vîl
cea, despre munca și înfăptui
rile lor.

Profund impresionați de 
grandioasele proiecte de dez
voltare ale Întregului județ 
Vîlcea, sîntern convinși că aces
te proiecte vor fi realizate ca 
urmare a măsurilor luate de 
conducerea de partid cu privire 
la dezvoltarea armonioasă a tu
turor județelor țării noastre.

Prin grija părintească a parti
dului sîntern pregătiți temeinic 
pentru mîine, cînd țara se va 
putea sprijini cu încredere pe 
forțele noastre".

Cei peste 20 000 tineri uteciști 
români, maghiari și de alte na
ționalități din înfloritorul mu
nicipiu mineresc Baia Mare, 
aduc un fierbinte salut Confe
rinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, exprimîn- 
du-și cu acest prilej profundul 
atașament și hotărirea nețăr
murită de a-și pune toată pu
terea și elanul tineresc în sluj
ba transpunerii în viață a po
liticii înțelepte a Partidului 
Comunist Român de propășire 
a României socialiste.

„Ideile cuprinse în Raportul 
prezentat Conferinței de către 
dumneavoastră mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, se 
spune în mesajul lor, care re
prezintă un adevărat program 
de muncă și luptă pentru reali
zarea idealurilor celor mai pro
gresiste, pentru care și-au jert
fit viața eroii clasei muncitoare, 
âi poporului nostru, pentru care 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, ați luptat cu 
deosebită abnegație șî dăruire, 
reprezintă pentru noi un stră
lucit exemplu și în același timp 
un deosebit imbold în munca ce 
o desfășurăm, avînd în față 
minunatul viitor comunist al 
națiunii noastre".

dreptate de toți specialiștii, 
deoarece este o gafă de mari 
proporții, care pierde imediat 
partida. Corect ar fi fost 27Dbl, 
după care însă, jucînd 27...g4 
sau 27...h5, negrul păstra avan
tajul) 27,..N:a4! și deoarece 
după 28D:a4 D:e4 ar fi suferit 
noi pierderi materiale sau ar 
fi fost făcut mat, Spasski ă 
cedat.

Această partidă a suscitat, 
după cum era și normal, vii 
comentarii printre specialiștii 
și comentatorii șahiști. Astfel, 
Agenția TASS arată că „după 
schimbul celo*- patru turnuri 
poziția se simplificase dar ini
țiativa a rămas la negru ; cu 
ajutorul amenințării Cf4 și al 
atacului asupra pionilor albi 
slăbiți Fischer obținuse avantaj, 
iar situația lui Spasski era 
foarte grea, din cauză că se 
afla și în criză de timp. Ori
cum însă, după 26g3, s-ar fi 
putut obține încă o luptă înver
șunată. Mutarea a 27Dc2 ?? a 
fost o neașteptată greșeală din 
partea campionului mondial..." 
Pe de altă parte, pînă la mu
tarea 21, marii maeștri Larry 
Evans din partea americană și 
Krogius din partea sovieticilor 
au apreciat că Spasski avea o 
poziție ușor supericară, dar 
amîndoi au declarat că șansele 
lui Fischer nu erau de descon
siderat din cauza faptului că 
Soasski avea timp puțin do gîn- 
dire. într-una din cele mai 
competente declarații pe mart 
ginea acestei partide, fostul 
campion Botvinnik a spus 
că „Fischer are o memo
rie fenomenală și-1 întrece 
pe Spasski la puterea de cal
cul a variantelor". După păre
rea sa „campionul mondial este 
un jucător universal, dar nu 
prea se preocupă de problema 
deschiderilor!".. (Or, după 
cum se vede, neglijențele în 
probleme de deschidere se plă
tesc scump în acest meci !) A- 
genția United Press Interna
tional, relatează manifestări de 
mare entuziasm la Reykjavik 
din partea susținătorilor lui Fi
scher, care au manifestat pe 
străzi și au cîntat în parcuri și 
cofetării, în cinstea celei de-a 
doua victorii a campionului 
american asupra unui adver
sar pe care, pînă la acest meci, 
nu-1 învinsese încă niciodată. 
Duminică, dună cum se știe, 
are loc cea de-a 6 partidă în 
care Fischer va avea piesele 
albe.



pest moța
Largul ecou internațional
al Conferinței Naționale
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U. R. S. S.
MOSCOVA — Ziarele sovie

tice apărute vineri continuă să 
publice relatări cu privire la 
desfășurarea lucrărilor Confe
rinței Naționale a P.C.R. Zia
rul „Pravda", organ al C.C. al 
P.C.U.S., relatează într-o cores
pondență din București că a 
doua zi a dezbaterilor a fost 
consacrată examinării raportu
lui prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, menționînd 
că se discută, ta primul rînd, 
căile de sporire a eficienței e- 
conomiei, problemele esențiale 
ale construcției socialiste, per
fecționarea conducerii planifi
cate a societății. Vorbitorii, 
scrie „Pravda", conducători 
ai unor mari întreprinderi, 
activiști de partid, oameni 
de știință, economiști, repre
zentanți ai organizațiilor să
tești, s-au referit la măsurile 
ta vederea accelerării dezvoltă
rii economiei naționale a Ro
mâniei — creșterea mai rapidă 
a productivității muncii, asigu
rarea folosirii capacității tota
le a mașinilor și utilajului, îm
bunătățirea calității producției, 
extinderea specializării și coo
perării etc. In cuvîntările de- 
tegaților — arata cotidianul so
vietic — se subliniază, îndeo
sebi, faptul că chezășia succe
sului pe calea către acest nou 
avînt o constituie participarea 
activă a tuturor oamenilor 
muncii la rezolvarea sarcinilor 
economiei naționale.

Alte ziare sovietice aduc com
pletări la informațiile publicate 
anterior privind raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Astfel „Selskaia 
Jizn" arată că raportul anali
zează înfăptuirile economice ale 
României și subliniază că sarci
nile cincinalului se tadeplinesc, 
cu succes. Ziarul reliefează, de 
asemenea, acea parte din docu
ment care se referă la colabo
rarea economică internațională 
a României, la locul central ce 
revine statelor socialiste în re
lațiile externe ale țării noastre, 
la necesitatea de a se acorda o 
atenție permanentă dezvoltării 
în continuare a Schimburilor și 
cooperării în producție cu U- 
niunea Sovietică. Este remarcat 
că în raport se menționează în
semnătatea întîlnirilor pe linie 
de partid șî de stat, amploarea 
deosebită a schimburilor eco
nomice, tehniro-stiintifice si 
culturale, dezvoltarea cooperării 
în producție șl intensificarea 
schimbului de experiență între 
România $î Uniunea Sovietică, 
rolul important ne care l-au 
avut întîlnirile și convorbirile 
cu conducătorii sovietici.

Informații similare, an publi
cat și alte ziare sovietice.

R. P. BULGARIA
SOFIA — Ziarele centrale 

bulgare (21 iulie) inserează în 
continuare informații transmise 
de corespondentul agenției 
B.T.A. din București despTe lu
crările Conferinței Naționale a 
P.C.R. Organul C.C. al P. C. 
Bulgar, „Rabotnicesko Delo“, 
publică o corespondentă sub ti
tlul „Probleme social-economice 
ale dezvoltării României", în 
care se arată că, în cursul celei 
de-a doua zi a Conferinței, au 
început dezbaterile generale a- 
supra raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Particinanții au relevat măsurile 
adoptate de partid Si de stat în 
urma Conferinței Naționale a 
P.C.R din anul 1967 și a Con
gresului al X-lea în domeniul 
perfecționării, planificării și con
ducerii economiei naționale și 
a întregii vieți sociale, pentru 
lărgirea democrației socialiste, 
pentru antrenarea muncitorilor 
la conducere, pentru ridicarea 
nivelului de trai al populației.

R. S. F. IUGOSLAVIA
BELGRAD — Desfășurarea 

lucrărilor din a doua zi a 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
a fost reflectată în emisiunile de 
radio și televiziune din Belgrad, 
în principalele cotidiene iu
goslave In emisiunea de actuali
tate politică a televiziunii de joi 
seara, a fost difuzată o relatare 
privind alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca președinte 
al Comisiei pentru elaborarea 
proiectului de Program al parti
dului, care urmează să fie supus 
aprohării Congresului al XI-lea 
al P.C.R. Cotidienele ,.Borba“ 
și .„Politika" reiau relatarea a- 
gentiei Taniug, transmisă '’in 
București, în care sînt prezen
tate principalele co°r^0nate a’e 
dezbaterilor pe marginea tapor
tului secretarului general al 
P.C.R Reprezentanții organizați
ilor economice, activiști pe linie 
de partid si de stat — relatează 
agenția Taniug — au consacrat 
în expunerile lor atenția prin
cipală oroblemelor economice, 
acordînd, în același timp, spri
jin deplin politicii partidului și 
pozițiilor c-------
tovarășului

O atenție 
dezbaterilor 
nale a P.C.R 
cane din R. 
Ziarul „Oslobodjenie". care 
oare în capitala Republicii So
cialiste Bosnia și Herțegovina. 
publică știri si un comentariu 
intitulat „Conferința comuniști
lor români", în care se subli- 
mază accentul puș de 4 Confe
rință pe creșterea eficienței în 
producție și înlăturarea neajun-

exouse în raportul 
Nicolae Ceaușescu, 
deosebită acordă 
Conferinței Națio- 
si ziarele republi- 
S. F. Iugoslavia.

a-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t București, Pia|a „Scînteii", 
Pentru itrăinătate abonamente prin „ROMPRESFIUATEMA"

a P.C.R
surilor din mecanismul econo
mie. Comentatorul apreciază 
politica externă românească, 
care, în ultimul timp îndeosebi, a 
demonstrat un înalt grad de ac
tivitate, căutînd căi de colabo
rare cu toate țările, pe baza 
principiilor cunoscute ale egali
tății în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
state. Prevederile sporite î„ 
conomie se bazează pe o msfi 
largă folosire a progresului teh
nologiei și antrenarea mai 
țională a forței de muncă.

R. P. UNGARĂ

e-

ra-

BUDAPESTA i Ziarul „Nepsza- 
badsag", organ al C.C. al 
P.M.S.U., publică o știre trans
misă de agenția M.T.I. sub titlul 
„Dezbaterea asupra raportului 
la Conferința Națională a 
P.C.R.“, în care subliniază că 
toți vorbitorii s-au referit la 
mărețele teluri ale economiei 
românești și la sarcinile ce de
curg din acestea, și-au exprimat 
convingerea că există posibili
tăți reale pentru realizarea cin
cinalului în numai patru ani și 
jumătate, au relevat necesitatea 
introducerii unor forme econo
mice, eficiente și au discutat 
despre unele lipsuri a căror 
remediere contribuie in mai 
mare măsură la accelerarea pro
gresului economic. Ziarul arată 
că vorbitorii și-au exprimat a- 
cordul și sprijinul lor tn ceea 
ce privește activitatea de poli
tică externă a conducerii parti
dului și statului român, au re
levat importanța dezvoltării co
laborării între țările socialiste, 
necesitatea lărgirii legăturilor 
existente între toate statele lu
mii. indiferent de orînduirea 
social-politică.

secretarului general al P.C.R. 
l-a constituit apelul solemn lan
sat pentru a realiza obiectivul 
de a înscrie România pe orbi
ta civilizației moderne. Rapor
torul, scrie ziarul, a înfățișat 
rezultatele îndeplinirii planului 
cincinal 1966—1970, ale prevede
rilor pentru primul an și jumă
tate al cincinalului arătînd tot
odată că „România, depășind 
stadiul de țară slab dezvol
tată continuă să fie o țară 
în curs de dezvoltare". Domnul 
Ceaușescu a subliniat necesita
tea sporirii eforturilor pentru 
creșterea venitului național pe 
cap de locuitor.

Corespondența se ocupă ta 
continuare cu acea parte din ra
port care tratează problema 
relațiilor economice externe ale 
țării noastre relevînd orientă
rile spre echilibrarea balanței 
de comerț exterior, crearea con
dițiilor care să permită trece
rea, în viitor. Ia convertibili
tatea internațională a leului, 
dezvoltarea schimburilor co
merciale cu țările socialiste și 
cu alte țări pe baza principiilor 
independenței, deplinei egalități.

în ce privește problemele de
mocrației socialiste corespon
dența menționează evidențierea 
necesității ca la viitoarele ale
geri pentru Marea Adunare Na
țională și Consiliile populare să 
fie prezentate mai multe candi
daturi decît numărul mandate
lor. Se face, de asemenea, re
ferire la lărgirea Comitetului 
Central al partidului cu un nu
măr suplimentar de muncitori 
și femei.

ITALIA

R.S. CEHOSLOVACĂ
PRAGA i Ziarul „Rude Pra- 

vo", organ al P.C. din Cehos
lovacia, publică o relatare lar
gă, în care aduce completări la 
informațiile difuzate în ziua 
precedentă cu privire la rapor
tul prezentat de tovarășul 
NTcola? Ceaușescu cu titlul 
„Succesele economice ale Ro
mâniei" și subtitlul „Referatul 
lui N. Ceaușescu la Conferința 
Națională. Accent pe colabo
rarea în cadrul C.A.E.R.". După 
ce reia date din raport ilustrtad 
amplu dezvoltarea cu succes a 
economiei românești și înfăp
tuirea sarcinilor actualului plan 
cincinal, ziarul Insistă asupra 
acelor pasaje care se referă la 
colaborarea economică externă 
i României, schimburile comer
ciale cu țările socialiste.

Ziarul informează, în conti
nuare, despre hotărîrile adopta
te de Conferință privind lăr
girea componenței Comitetului 
Central, elaborarea proiectului 
de Program al P.C.R. și alege
rea Comisiei îr^ frunte cu tova
rășul Nicolae 
cinată să 
proiect.

Informații 
sub diferite 
„Lidova ___
bodne Slovo"r 
„Prace" 
lava).

R. P. POLONĂ

ROMA — Ziarul italian „II 
Popolo", informează In ediția 
sa de vineri despre continuarea 
lucrărilor Conferinței Naționa
le a P.C.R., subliniind că pro
punerea ca secretarul general 
al P.C.R. să fie ales președinte 
al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economico-Sociale a 
României a fost primită cu a- 
plauze furtunoase de dele
gați. în continuare «e eviden
țiază 'atenția acordată ta cea 
de-a doua zi a lucrărilor Con
ferinței Naționale a P.C.R. pro
blemelor realizării planului cin
cinal.

ALGERIA

Ceaușescu, însăr- 
elaboreze acest

similare publică, 
titluri șl ziarele 

Demokracie", „Svo- 
. „Mlada Fronta“, 

și „Pravda" (Bratis-

VARȘOVIA i Televiziunea po
loneză a prezentat joi seara i- 
magini din Sala Palatului din 
București, înformînd. totodată, 
despre continuarea lucrărilor 
Conferinței Naționale. Ziarul 
„Zycie Warszawy" înserează, 
de asemenea, o știre de la tri
misul special la București al a- 
gentiei P.A.P. sub titlul „Lăr
girea componentei C.C. — ho- 
tărîrea Conferinței Naționale a 
P.C.R.“. Tn știre se subliniază 
că în cadrul dezbaterilor pe 
marginea raportului prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
rea mai mare atenție a fost a- 
cordată problemelor dezvoltării 
economice și sociale a țării în 
următorii ani și. în primul rînd, 
realizării planului cincinal în 
patru ani și jumătate.

FRANȚA
PARIS : Cotidianul „L’HUMA- 

NITE" publică o coresponden
ță de la trimisul său special ta 
care se arată că Conferința 
Națională a P.C.R. este chemată 
să adopte hotărîri importante 
privind în principal economia 
și problemele cu caracter soci
al, politic, ideologic.

Conferința a căpătat o 
portanță cu atît mai mare

fost deschise printr-un 
raport prezentat de se- 

general al partidului, 
fcgaușescu. Cotidianul

AhGER — Tntr-o relatare în
titulată „Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român i 
un nou impuls programului 
partidului", ziarul algerian „Ea 
Republîque", care apare la 
Oran, consemnează că dezbate
rile au 
amplu 
creta rul 
Nicolae
se referă In continuare la im
portanța acestui eveniment din 
viața României arătînd că ac- 

. tuala Conferință este chemată 
să precizeze, să pună Ia punct 
și să corecteze, ta funcție 
evoluția situației, sarcinile 
bilite anterior și să dea un 
impuls aplicării hotărîrilor 
ate.

ANGLIA

de 
sta- 
nou 
lu-

lon- 
in-

LONDRA. — Cotidianul 
donez „Guardian" (21.VII) 
formează, într-o corespondență, 
despre lucrările Conferinței 
Naționale a P.C.R., arătînd că 
secretarul general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, a prezentat 
un raport detaliat asupra econo
miei țării, în care, printre al
tele, s-a pronunțat pentru în
tărirea disciplinei în muncă, 
asigurarea unei proporții corec
te între numărul celor direct 
angajați ta producția materială 
și a celor angajați ta diverse 
alte activități.

Din relatările corespondenți
lor Agerpres și ale agențiilor 

de presă străine

Im- 
1_____în
timpul pregătirii și este chema
tă să aibă un ecou cu atît mai 
larg în țară, cu cît acest gen de 
adunări constituie un for su
perior de conducere al partidu
lui.

Făcînd bilanțul bunelor rezul
tate deja înregistrate în reali
zarea planului (prevederi depă
șite în producția industrială 
globală și la creșterea venitului 
național), secretarul general al 
partidului. Nicolae Ceaușescu, 
a prezentat, totodată, în rapor
tul său, decalajele existente în
tre statele industriale dezvolta
te și România, definită ca o ța
ră care se află încă „în curs 
de dezvoltare".

Ziarul ?jLE MONDE" (21 iulie) 
publică a treia corespondență 
de la trimisul său special la 1 
București Bernard Margueritte. 
Corespondenta apreciază că 
punctul central al Raportului

TTinnrmnnAry^TmnmnmnHnrmm

patrio
ta pro-

45 
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E
aflate in curs de
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scurgerii timpu*

de trai al

după revederea 
am vizionat un 
acest oraș mar*

extern, • Etiopia 
o politică activă 
cooperare inter- 
militînd pentru

internaționale, 
dintre conducă- 

state au

s-a des- 
ședință a 

sovieto-ameri-

generală 
în Uruguay

NOTE DE DRUM o
0
o

mo- 
mâr- • 
să-și

ale patrioților sud-vietnamezi
Agențiile United Pre» 

International și Asso
ciated Press relatează ră. 
vineri dimineață, subuni
tăți ale F.N.E. au ocupat 
poziții-cheie în apropie
rea șoselei nr. 1. la 25 
km sud de Quang Tri.

în felul acesta, trupele saigo
neze au fost puse într-o situa
ție dificilă, întrucît riscă să 
piardă controlul asupra acestei 
magistrale principale — care 
trece de-a lungul litoralului 
vietnamez — și prin interme
diul căreia comandamentul de 
la Saigon trimite întăriri ta a- 
jutorul trupelor care atacă lo
calitatea Quang Tri. Luptele au 
loc la numai 200 metri de a- 
ceastă șosea, patrioții folosind 
tunuri, aruncătoare de mine și 
mitraliere. Desantul saigonez. 
care încearcă să pătrundă ta 
Quang Tri prin nord, a fost su
pus unui puternic tir de către 
forțe ale patrioților. Potrivit 
agențiilor internaționale de 
presă, mulți soldați saigonezl 
au fost uciși și răniți. Deși a- 
viația Statelor Unite continuă 
sâ bombardeze zonele eliberate 
din jurul localității (numai în 
cursul nopții de joi spre vineri, 
bombardierele strategice „B-52" 
efectuînd 12 raiduri deasupra 
împrejurimilor orașului), situa
ția trupelor guvernamentale nu 
este mai bună.

în partea centrală a litora
lului vietnamez, luptele se dau 
în apropierea localității Hoa 
Nen, care este controlată de u- 
nități ale Frontului Național de 
Eliberare. încercările trupelor 
saigone-' de desant de a pă
trunde în adîncimea zonelor 
eliberate din provincia Binh

Dinh au eșuat. în pofida ajuto
rului masiv al aviației ameri
cane. Pe de altă parte, unități 
ale forțelor patriotice își in
tensifică presiunile asupra po
zițiilor trupelor administrației 
Thieu chiar în imediata apro
piere de Saigon. La cererea au
torităților saigoneze, avioane a- 
mericane ..B-52“ au efectuat o 
serie de raiduri asupra planta
țiilor de cauciuc aflate la 
km nord-est de Saigon, 
aceasta nu a dus la o 
rare a situației.

Atacuri susținute ale 
ților sint înregistrate și 
vincia Tha Thien, în special în 
zona orașului Hue. Patrioții a- 
tacă bazele militare care apără 
căile de acces in oraș, provo- 
cind inamicului pierderi grele.

Întreaga viață economică 
din Uruguay a fost parali
zat*. 1* 20 iulie, de o grevă 
generală, declanșată la che
mare* Convenției naționale 
* muncitorilor (C.N.T.), cea 
mai mare centrală sindicală 
din țară. După cum relatea
ză agenția Prensa Latina, 
activitate* în întreprinderile 
productive și activitatea co
mercială au fost întrerupte 
in tot cursul zilei. Au ade
rat. de asemenea, la această 
acțiune muncitorii de la ser
viciile municipale, din por
turi. de la transporturile 
urbane. interdepartamenta
le și feroviare și cei de la 
liniile aeriene. Greviștii au 
cerut îmbunătățirea condiții
lor de trai și de muncă, pre
cum și abolirea măsurilor 
represive adoptate de gu
vern și restabilirea comple
tă a libertăților individuale.

Potrivit agenției Prensa 
Latina, greva generală de 
joi, a douăsprezecea iniția
tă de C.N.T. de la instalarea 
guvernului condus de Juan 
Maria Bordaberry, repre
zintă o culminare a acțiuni
lor organizate de muncitorii 
uruguayeni împotriva spo
ririi accentuate costului
vieții în țară.

Ziua aceasta este înscrisa în istoria Poloniei ca un 
ment de răscruce. Este ziua de naștere a Poloniei noi, 
turie a vitalității unui popor greu încercat și hotarit 
făurească viitorul potrivit aspirațiilor sale.

Sărbătoarea națională a Poloniei ne oferă prilejul de a
evoca succesele remarcabile ale poporului prieten in con
strucția socialismului obținute sub conducerea P.M.U.P. Tî- 
năra generație a României socialiste, întregul nostru popor, 
se bucură sincer de aceste succese, acordind o prețuire deo
sebită bunelor relații de prietenie și colaborare frățească 
dintre cele două țări ale noastre. Evoluția ascendentă a re
lațiilor româno-poloneze corespunde intereselor ambelor po
poare, intereselor cauzei păcii și socialismului.și socialismului.

• •••••

• COMISIA pentru afacerile 
externe a Senatului S.U.A. a a- 
probat. joi, în unanimitate, cele 
două acorduri privind limitările 
armamentelor strategice în
cheiate între Uniunea Sovietică 
și Statele Unite în timpul re
centei vizite a președintelui Ri
chard Nixon la Moscova.

SEMNAREA UNEI CONVENȚII
INTRE R. D. G. $1 SENATUL 

VEST-BERLINEZ

• DUPĂ CUM informează 
presa vest-berlineză, cu începe
re de la 24 iulie, va intra în 
funcțiune, pe baza acordului în
cheiat în domeniul telecomuni
cațiilor între R.D.G. și R.F.G., în 
septembrie 1971, o centrală au
tomată prin intermediul căreia 
cetățenii vest-berlinezi vor 
putea obtîne convorbiri telefo
nice pe teritoriul R.D.G., pen
tru început cu regiunea 
Potsdam.

Convenția prevede crearea 
condițiilor tehnice ca pînâ la 
sfîrșitul anului 1974 rețeaua te
lefonică între R.D.G.—R.F.G. și 
respectiv Berlinul occidental 
să fie tomplet automatizată.

PREMIERUL JAPONIEI 
DESPRE RELAȚIILE 
CU R. P. CHINEZA

Agenția KYODO relatează ci. 
vineri, cu prilejul întrevederi
lor dintre primul ministru. 
Kakuei Tanaka, și președintele 
Partidului Socialist din Japonia, 
Tomomi Narita, șeful executivu
lui de la Tokio a declarat că 
„este rațional să se recunoască 
cele trei principii prezentate de 
guvernul R. P. Chineze ca bază 
ce normalizare a relațiilor chi- 
no-japoneze“. După cum se știe, 
cele trei principii amintite afir
mă că i guvernul R. P. Chineze 
este unicul guvern legitim și în
dreptățit să reprezinte China ; 
Taivanul este parte integrantă 
a R. P. Chineze : și, în sfîrșit, 
tratatul încheiat în 1951 între 
Japonia și Taivan trebuie abro
gat

întrevederea face parte din 
consultările inițiate de Tanaka 
cu liderii partidelor de opozi
ție, în vederea unui schimb de 
păreri asupra politicii interne și 
externe. Anterior, Tanaka s-a 
întîlnit cu președinții partidelor 
socialist-democratic ' ”

Interviu 
premierului

și Komeito.

ol 
suedez
acordat co-într-un Interviu 

respondentului T.A.S.S. la Stoc
kholm, Olof Palme, primul mi
nistru al Suediei, a apreciat 
drept foarte bune perspectivele 
convocării unei întîlniri multi
laterale pentru pregătirea confe
rinței general-europene, de 
securitate și colaborare. In con
formitate cu propunerea guver
nului Finlandei, o asemenea în- 
tilnire va avea loc în curînd la 
Helsinki — a spus el.

Premierul suedez a subliniat 
că țara sa va sprijini, la viitoa
rea conferință. înfăptuirea ne
condiționată a principiilor co
existenței pașnice, înscrise în 
Carta O.N.U., și intenționează 
să-și aducă contribuția la adop
tarea unor măsuri de dezarmare 
pe continent. Suedia va continua 
să promoveze politica el tradi
țională de neutralitate, contri
buind constructiv la salvgarda
rea păcii în nordul Europei — 
a spus premierul Palme.

• REGINA JULIANA a Olan
dei a început consultările în ve
derea rezolvării crizei politice 
care a izbucnit joi, o dată cu 
demisia guvernului prezidat de 
Barend Biesheuvel.

Incepînd de joi seara, relevă

PE ’

F
agenția Reuter, regina Juliana a 
primit, succesiv, pe președinții 
celor două Camere ale Parla
mentului, vicepreședintele Con
siliului de Stat și pe președin
ții grupurilor parlamentare so
cialist și catolic.

tiopia — nume 
dat iu cele mai 
vechi 
întregii 
care se 
dea la

timpuri 
regiuni 

întin- 
sudul 

Egiptului, Etiopia — denu
mire provenită de la greces
cul Ethiopicus, care înseam
nă „față arsa". Etiopia — 
țară străveche, despre care 
Homer și Herodot amintesc 
în scrierile lor; singurul 
stat african care și-a păs
trat continuitatea timp de 
aproape trei milenii. Cei 
care au încercat să cuce
rească această fortăreață na
turală. cu piscuri semețe și 
podișuri întinse, s-au izbit 
de voința de libertate a po
porului etiopian, a acestui 
popor care astăzi se va 
bucura participind la ma
nifestările prilejuite de săr
bătoarea națională a tării 
— 22 iulie, ziua de naștere 
a împăratului Haile Se
lassie I.

In prezent. Etiopia, ca și 
celelalte state africane, se 
află angajată intr-un amplu 
efort de dezvoltare econo
mică, socială și culturală. Pe 
baza unui plan guverna
mental de dezvoltare, vizind 
o perioadă de 26 de ani. E- 
tiopia face multe eforturi 
pentru valorificarea resur
selor sale naturale, pentru 
diversificarea și sporirea 
producției industriale și a- 
gricole, formarea cadrelor 
de specialiști autohtoni, ne
cesare economiei naționale.

Pe baza bogățiilor desco
perite în ultimii ani, harta 
Etiopiei «-a Îmbogății cu o

serie de fabrici, uzine, cen
trale electrice și alte obiec
tive economice, a câror acti
vitate marchează începutu
rile unei industrii proprii. 
Potrivit unor statistici pu
blicate la Addis Abeba ulti
mul deceniu a consemnat un 
ritm înalt de dezvoltare a 
industriei, ceea ce face ca 
Etiopia să fie plasată pe 
unul din locurile de frunte 
ale statelor 
dezvoltare.

Pe plan 
promovează 
de pace și 
națională, 
lichidarea colonialismului șî 
rasismului pe continentul 
african și solutionarea pro
blemelor litigioase pe calea 
tratativelor. Ca o recunoaș
tere a eforturilor Etiopiei 
îndreptate spre unitatea a- 
fricană în capitala țării. 
Addis Abeba, și-a stabilit 
sediul Organizația Unită
ții Africane.

Bazindu-se pe tradiițile 
istorice de simpatie și soli
daritate, între România și 
Etiopia s-au statornicit de-a 
lungul anilor relații priete
nești, care se dezvoltă con
tinuu. in interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și 
Înțelegerii 
Contactele 
torii celor două 
contribuit la adîncirea aces
tor legături bazate pe prin
cipiile respectării indepen
denței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile 
'nterne și avantajului reci
proc.

centrul 
la pu

țini metri de Pa
latul culturii și științei, la 
o încrucișare de drumuri se 
află un obelisc din granit 
fumuriu care are darul să 
te îndemne la meditații. 
Pe cele patru laturi sînt în
scrise distanțele care sepa
ră — către nord și sud, est 
și vest — orașul de pe 
Vistula dc celelalte capitale 
ale Europei. Firește, distan
țele în kilometri. Numele 
de orașe și kilometrii ali- 
niați în dreptul lor îți su
gerează drumurile Europei, 
drumuri care cu trei dece
nii în urmă erau acoperite 
de cadavre și ruine. Ceea 
ce ar fi trebuit să fie o ba
nală piatră kilometrică, un 
indicator spre alte zări, de
vine brusc un îndemn la 
rememorări despre destine 
europene.

Am revăzut Varșovia de 
la fereastra autobuzului, 
încercind prin pătratul de 
sticlă să descopăr strada, 
apoi, plimbîndu-mă pe jos, 
pășind pe caldarîm, foto- 
grafiind clădirile vechi și 
noi (vechi — prin trăsătu
rile ce le-au , fost redate 
după ce deveniseră simple 
și tragice ruine : noi — ca 
vîrstă) și, în sfîrșt, de la...

tir. Pe ecran a reapărut tra
gedia lui : străzile arunca
re în aer meticulos, cu o 
contabilitate precisă, bise
ricile — casele lui dumne- f 
zeu n-au avut altă soartă 
decît casele oamenilor —- 
mutilate, nefericiții trimiși 
spre crematoriile de la 
Auschwitz. Era o tulbură
toare lecție de istorie ofe
rită cu ajutorul peliculei. 
Secvențele filmate de ope
ratori curajoși ne-au dăruit 
putința de a privi Varșovia 
dintr-o altă perspectivă.

Varșovia de astăzi cumu
lează atributele unui centru 
economic de prim rang. Am 
vizitat uzina in care la fie
care patru minute se 
„naște" un automobil „Fiat 
Polski 125 P". Cunoșteam
dinainte „Hutta Warszawa". 
Dar viața industrială a Var
șoviei se consumă în aproa
pe 1.500 uzine de diferite 
proporții. Industria capita
lei a dobindit dimensiuni 
pe care le reflectă sintetic 
o cifră : 250.000. Este numă
rul celor ce 
întreprinderile 
ce produc 50 
televizoarele 
tot 50 la sută __ _____
aliate, 30 la sută din me
dicamentele realizate în 
țară. Lista poate fi corn-

lucrează în 
orașului — 

la sută din 
poloneze, și 
din oțelurile

REVEDERE
CU VISTULA

REALIZĂRI ALE ECONOMIEI 
U.R.S.S, R.P. POLONE 

SI R.D. GERMANE
La Moscova a avut loc o 

ședința a Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., la care a fost exa
minată situația îndeplinirii pla
nului de stat de dezvoltare a 

x economiei naționale al Uniunii 
Sovietice pe primul semestru al 
anului 1972.

In primul semestru, cu toate 
dificultățile provocate de con
dițiile climaterice complexe, au 
fost obținute noi succese în 
dezvoltarea economiei, relevă 
agenția TASS.

Au fost îndeplinite sarcinile 
la desfacerea produselor, la fa
bricarea majorității principale
lor categorii de produse indus
triale, la transporturile ferovia
re, achizițiile principalelor pro
duse animale, precum și la alți 
indici. In comparație cu primul 
semestru al anului trecut, volu
mul produciței industriale a 
crescut cu 6,8 la sută. Sînt în
făptuite cu succes măsurile de 
ridicare a nivelului 
populației.

La Varșovia a fost dat publici
tății comunicatul Oficiului cen*- 
de statistică cu privire ia îndepli
nirea planului economic național 
și dezvoltarea economiei naționale 
In primele șase luni ale acestui 
an. Se subliniază realizarea cu 
succes a principalelor prevederi 
ale politicii economico-sociale, pa
ralel cu îmbunătățirea, într-un 
ritm mal rapid, a condițiilor de 
trai ale populației. Creșterea pro
ducției a fost realizată în mare 
măsură prin mărirea productivită
ții muncii. Producția industrială a 
crescut cu 12,5 Ia sută. Valoarea 
producției suplimentare realizate In 
cadrul acțiunii ,,20 de miliarde" se 
cifrează, în primul semestru al a- 
nului. la 16,5 miliarde zloți. Pentru 
prima oară, după cum se arată In 
comunicat, a fost realizat planul 
de dare în folosință a unor im
portante obiective. Pe de altă 
parte au crescut veniturile popu
lației, s-a îmbunătățit aprovizio
narea pieței.

etajul 30 al celebrului Pa
lat al culturii și științei de 
unde orașul se vede ca pe 
o hartă amănunțită.

A fost o trecere rapidă 
prin epoci și prin stiluri ur
banistice, prin cartierele 
unui oraș cu imagini de o 
varietate surprinzătoare, de 
la ultramodernul blocurilor- 
tum pînă la desuetudinea 
căsuțelor pipernicite, cu zi
duri bolnave de ciupiturile 
schijelor. Am trecut în vi
teză, n-am notat nimic. în- 
cercînd să imprim totul pe 
pelicula memoriei, ca apoi 
să revăd în fața hîrtiei ceea 
ce strada a înfățișat. Am 
trecut prin centru, pe lingă 
Operă, am văzut memoria
lul eroilor și cel din ghet- 
tou, lingă care se jucau co
pii fn liniște. Nimic nu pă
rea să mai amintească de 
dramele trecutului, în afară 
de marmura neagră bătută 
de ploi și zăpezi, mîngîiată 
de soare șî udată de destule 
lacrimi.

Orașul acesta nu-l poți 
privi așa precum răsfoiești 
un album de stampe sau 
cum contempli sălile unui 
muzeu. Bulevardele largi, 
cu blocurile înșiruite într-o 
ordine perfectă — printre 
care se ivesc, pe neaștepta
te ziduri pe care războiul 
și-a lăsat amprente — te o- 
bligă la rememorări. Ce a 
mai rămas din străzile di
naintea cataclismului ? 85
la suta din clădiri s-au 
transformat în ruine fume* 
gînde. Cite un gang întune
cos te poartă într-o curte 
in care descoperi pereți pe 
care au zburdat flăcările. 
Gangurile acestea sînt pu
ține. Din ruine au crescut 
blocuri masive și fantastica 
reconstituire a vechiului o- 
raș. Orașul are puține clă
diri vechi chiar dacă și 
peste multe din cele postbe
lice s-a depus praful tim
pului. semnele acelea desci
frabile cu ușurință care ne 
dau măsura 
lui.

La o oră 
cu Varșovia 
film despre

pletată cu aparatură optică, 
autoturisme, mașini-unelte 
și multe altele.

Malul Vistulei, 
pierea cetățuei, cu 
liniate în parcuri 
pare transplantat 
alt oraș — dintr-un oraș 
care nu cunoaște îngrămă
direa Varșoviei în care ne
cesitățile presante ale mo
mentului au obligat să se 
construiască mult, repede 
și, uneori, fără grija viito
rului urbanistic. Dar există 
o vizibilă preocupare pen
tru a corecta erorile, pen
tru a adăuga noi elemente 
moderne 
jul pare 
chilibrat 
forme.

Baletul __________
trepidația buldozerelor sînt 
componente comune 
peisajului varșovian. Șantie
rele rămîn o prezentă vizi
bilă în tabloul orașului. Ele 
se găsesc implantate și în 
centrul Varșoviei — care ar 
urma să capete fizionomia 
sa definitivă pînă la capă
tul acestui deceniu — și în 
zonele magistratei auto 
„Lazienkowska", lucrare de 
mare importanță pentru 
modernizarea comunicației 
rutiere. Arhitecții Varșo
viei pregătesc ziua de mîine 
a orașului care — în 1985 
— va avea, potrivit calcu
lelor, 1 650 000 locuitori. Pre- 
ocupîndu-se de viitor, edilii 
nu uită nici trecutul. Dova
dă t orașul s-a îmbogățit cu 
un nou șantier —- cel al 
fostului palat regal. Tine
retul patronează această lu
crare de mari proporții pen
tru care s-au strîns fonduri 
prin colectă publică. Pa
nourile în alb și negru de 
pe gardul șantierului re
amintesc celor în vîrstă 
imaginea palatului înainte 
ca bombele hitleriste să se 
fi abătut, năpraznic, asupra 
zidurilor sale seculare. Fo
tografii din epoci trecute 
redau ceea ce a fost și ceea 
ce, probabil, va renaște gra
ție unei migăloase recon
stituiri.

EUGENIU OBREA

In apro- 
sălcii a- 
îngrijite, 
dintr-un

acolo unde peisa- 
cenușiu sau deze- 
prin masivități di-

macaralelor
ale

★ ★

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al

• LA MOSCOVA 
chis, vineri, prima 
Comisiei mixte 
cane în problemele comerțului. 
Lucrările sînt prezidate de Ni
kolai Patolicev, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S. 
Delegația guvernamentală a- 
mericană, care a sosit joi la 
Moscova pentru a participa la 
ședință, este condusă de Peter 
Peterson, ministrul comerțului
al S.U.A.

INUNDAȚII IN HLIPINE

• APROXIMATIV 200 de 
persoane au căzut victimă, pînă 
în prezent, Inundațiilor catastro
fale din Filipine, cele mai pu
ternice din ultimii 30 de ani. 
Manila, capitala țării, este sub 
apă în proporție de 90 la sută. 
Populația a fost evacuată, ca și 
cea din alte localități 
afectate de inundații 
City, San Fernando), 
ciază că în momentul
500 000 de persoane sînt fără a- 
dăpost.

Serviciul central de statistică a! 
R. D. Germane a dat publicității 
comunicatul privind realizarea 
planului economiei naționale în 
prima jumătate a anului 1972.

Sarcinile de plan în această pe
rioadă au fost îndeplinite și par
țial cu mult depășite — se men
ționează în comunicat. Venitul na
țional a crescut, fată de aceeași 
perioadă a anului 1971, cu 5 la 
sută, producția mărfurilor Indus
triale cu 6 la sută. Iar productivi
tatea muncii în Industrie cu 4.2 la 
sută. Tn construcții a fost realizat 
un avans de 3 zile. în domeniul 
agriculturii au fost depășite, de 
asemenea, prevederile planului.

Volumul comerțului exterior al 
R.D.G. a sporit cu 13,7 la sută, 
cel cu țările membre ale C.A.E.R. 
înregistrînd o creștere de 12,4 la 
sută.

Unele prevederi ale planului — 
menționează ziarul „Neues De
utschland* — nu au fost îndepli
nite Integral o serie de întreprin
deri producînd cu cheltuieli mai 
mari decît cele prevăzute.

Tovarășul . _
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și tovarășul ION GHEOR- 
GHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, au trimis tovarășilor EDWARD 
G1EREK. prim-secretar al Comitetului Centrai al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, HENRYK JABLONSKI, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone și 
PIOTR JAROSZEWICZ, președintele Consiliului de Miniștri 

Republicii Populare Polone, următoarea telegramă :

filipineze 
(Angeles 
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Cu prilejul celei de-a XXVIII-a aniversări a zilei Renaș- 
terii Poloniei, în numele Comitetului Central al Partidului Co- 
munist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al ©< 
nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și tuturor 
oamenilor muncii din Republica Populară Polonă, un cald 
salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări. 3

Poporul român urmărește cu sentimente de simpatie și <3 
prețuire activitatea creatoare desfășurată de poporul polonez, ©4 
sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, succe- oj 
sele obținute în dezvoltarea economiei, științei și culturii, 
în ridicarea nivelului de trai. 5

Ne exprimăm, și cu acest prilej, convingerea că relațiile a 
_ de prietenie frățească, solidaritate și colaborare multilaterală ©j 
o dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit 
° Tolonez, dintre Republica Socialistă România și Republica 3 
® Populară Polonă se vor adînci și dezvolta în continuare, spre 3 
o binele popoarelor român și polonez, în interesul unității ță- o? 
o rilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești interna* ©j 
© ționale. al cauzei socialismului și păcii în lume

,© De ziua sărbătorii naționale, vă urăm dumneavoastră, po- 3 
® porului frate polonez, noi succese în activitatea consacrată 3 
o înfloririi Poloniei socialiste. 2

CIOCNIRI VIOLENTE ÎN ULSTER
Vineri, ca urmare a unor pu

ternice explozii provocate de 
Armata Republicană Irlandeză 
(I.R.A.), la Belfast și London- 
dery, 13 persoane au fost uci
se, iar aproximativ 70 rănite. 
S-au înregistrat, de asemenea, 
importante pierderi materiale.

Observatorii din Londra apre-

ciază că evenimentele din a- 
ceastă zi pun sub semnul în
trebării eforturile depuse în ul
timul timp pentru soluționarea 
pe calea tratativelor a proble
mei nord-irlandeze. Tot vineri, 
a sosit la Londra ministrul de 
externe al Republicii Irlanda, 
Patrick Hellery.

Un tribunal din Madrid a 
condamnat, vineri, un grup 
de 19 persoane la închisoare 
pe termene variind între 8 
ani și 13 luni, sub acuza
ția de a fi constituit, în 
provincia sudică Murcia, o 
celulă a Partidului Comu
nist din Spania.
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